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INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA 

PROJECTE TÈCNIC PER A LA AEDQUACIÓ DEL LABORATORI DE 

RADIOISÒTOPS DE L’EDIFICI H2O – OBRES I INSTAL·LACIONS LOT 1 

A Girona, maig de 2012 

 

1.- ANTECEDENTS 

 

Es redacta el present projecte per Àlex Barceló i Llauger, Enginyer Industrial amb número de col·legiat 

11.928 pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i al servei de Solventa 6 SLP, a sol·licitud del 

Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), amb la finalitat de determinar i definir les obres i 

instal·lacions necessàries per a adequar el laboratori de radioisòtops SO21 (lot 1), de l’edifici H2O, 

d’acord amb les prescripcions tècniques del grup de recerca. 

 

2.- OBJECTE 

 

Es redacta el present projecte amb la finalitat de determinar i definir les accions requerides per a la 

adequació en obres i instal·lacions de l’espai SO21, com a laboratori de radioisòtops, en l’edifici H2O, 

seu de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua a (ICRA) a Girona. 

 

D’acord amb la incoació promoguda per el grup de recerca, s’establiren les premisses que van 

fonamentar l’estimació inicial d’accions i inversió. El present projecte defineix i desenvolupa els 

criteris allà establerts. 

 

Amb el present projecte es definirà tècnica i econòmicament la solució a aplicar. 

 

3.- DESCRIPCIÓ 

 

Actualment el laboratori SO21 a adequar és una sala diàfana sense ús definit, d’aproximadament 

36,87m2, ubicat a la planta soterrani de l’edifici H2O. 
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L’espai disposa de pre-instal·lacions pels subministraments requerits al seu interior o pròxims a 

l’espai (electricitat, climatització, ventilació, distribució d’aigua, desaigües, gasos tècnics, xarxa de 

buit, i protecció contra incendis), que es desplaçaran, modificaran o ampliaran segons les necessitats 

d’ús projectades. 

 

L’adequació comporta la divisió de l‘espai diàfan en 2 espais totalment definits en funció de l’activitat 

que s’hi realitzarà, i que s’indica a continuació: 

 

- Laboratori 1 – Preparació i mostra d’anàlisis. 

- Laboratori 2 – Residus. 

 

El laboratori disposarà d’una dotació tipus de mobiliari específic. 

 

El present projecte defineix i determina les accions a emprendre respecte dels subministraments, 

elements de seguretat i mobiliari a fi de respondre a les necessitats definides. Les actuacions es 

realitzaran en el propi espai sempre que sigui possible, amb el fi d’afectar el mínim possible la resta 

d’espais i espais comuns de l’edifici per no condicionar el seu funcionament habitual. 

 

  
Fotografies.- Estat actual del futur laboratori radioisòtops 
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4.- DEFINICIÓ DE NECESSITATS 

 

S’estableix una distribució d’espais d’acord amb la incoació per al laboratori de radioisòtops. 

 

  
Imatges.- Estat actual i proposta de distribució (per a detalls veure plànols adjunts). 

 

La naturalesa constructiva de cadascun dels espais obeeix a les necessitats morfològiques, 

tèrmiques i lumíniques establertes com a premissa. 

 

D’aquesta manera, es dividirà la sala diàfana en els espais enumerats a continuació: 

 

Laboratori 1 – Preparació de mostres i anàlisis (25,35 m2) 
Laboratori 2 – Residus (10,78 m2) 

 

5.- SOLUCIÓ EFECTIVA 

 

5.1.- DEFINICIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

Totes les accions es duran a terme dins un mateix espai, sense alteració dels elements estructurals ni 

de façana, tampoc s’afectaran els actuals sectors d’incendi. 

 

Les instal·lacions seran desplaçades o ampliades per a assistir les necessitats del laboratori partint 

de les escomeses existents a l’emplaçament mateix. Els serveis es subministraran des del sostre del 

laboratori. 



 

Solventa 6, S.L.P. Serveis d’Enginyeria, Arquitectura i Medi Ambient Pàgina 5 
Telf: 972 23 38 75 - Fax: 972 23 42 22 

 

L’adequació i ampliació de les instal·lacions es farà de forma coherent amb la resta de l’edifici, 

respectant els tipus de llumeneres, materials i acabats en general. 

 

A banda de l’actuació de reforma, es preveu la instal·lació i posta en servei del mobiliari específic del 

laboratori, de forma continuista amb els sistemes i recanvis disponibles al centre. 

 

5.2.- OBRA 

Es preveu conformar la divisió principal entre els dos laboratoris amb una paret d’obra de fàbrica de 

rajol que sobrepassarà l’alçada del fals sostre arribant al forjat superior, segons requeriments per 

aquest tipus de laboratoris. Aquesta paret es revestirà per cada cara amb guix YG d’1 cm de gruix i 

acabat amb capa de guix fi YF. 

 

Les parets perimetrals existents estan arrebossades acabades remolinades i pintades. Per tal 

d’aconseguir un acabat de la superfície llis i amb facilitat de rentat, es preveu el revestiment 

d’aquestes parets amb massilla de dos components sobre el remolinat existent. 

 

Un cop anivellades amb un acabat llis, totes les parets interiors es pintaran a pintura plàstica satinada 

de color a escollir per la propietat, per facilitar-ne la neteja. 

 

La porta existent d’accés al laboratori 1, de 80 cm d’amplada, es substituirà per una porta de EI2-60 

de resistència al foc 60 min, i d’una amplada de 90 cm. Així mateix, es col·locarà una porta d’accés 

al laboratori 2 de les mateixes dimensions i grau de protecció. Aquestes portes metàl·liques 

s’acabaran pintades a l’esmalt sintètic, de color a escollir per la propietat i disposaran de pany i clau. 

 

El paviment existent és a base de formigó acabat lliscat. Aquest paviment presenta una esquerda a la 

zona del laboratori 1 que es repararà sanejant la superfície i reomplint amb morter amb resines 

acabat lliscat per deixar la superfície uniforme. 

 

En el laboratori 2 s’actuarà sobre el paviment per tal de conformar un pendent entorn l’1% per al 

desaiguat per gravetat de les aigües o vessaments que es puguin ocasionar. 
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L’acabat de tot el paviment dels laboratoris es projecta amb pintures epoxi a l’aigua, amb fresat previ 

de la superfície, imprimació i 3 capes d’acabat. El paviment de formigó serà lliscat per deixar amb un 

acabat llis. La pintura epoxi aplicada sobre el paviment serà també amb un acabat totalment llis. 

 

Les unions entre el terra i les parets i entre les diferents parets es resoldran amb la col·locació de 

mitges canyes de PVC de 40 mm de radi i d’alçada. Les mitges canyes es col·locaran a tot el 

perímetre del paviment i en totes les unions entre paret - paret, incloent les unions paret - columna, 

excepte en les cantonades on s’instal·len les vitrines de gasos, que no farà falta. No es col·locarà la 

mitja canya en les unions paret - sostre. 

 

Es mantindrà el fals sostre de plaques existents. Caldrà retirar les lluminàries tipus donwnlight 

existents i reposar les plaques de fals sostre corresponents. Igualment s’intervindrà sobre el fals 

sostre que pugui quedar afectat pel canvi de distribució o d’instal·lacions per tal d’arribar a la solució 

projectada. 

 

En el sostre de la zona del laboratori 1 existeix una galeria d’instal·lacions que transcorre per les 

diferents plantes fins a la coberta de l’edifici. Es realitzarà una intervenció en aquest punt per tal de 

tancar la galeria mitjançant plaques de guix resistent al foc, de característiques EI-120 per tal de 

mantenir la sectorització dels espais. Els passos de safates i conductes per la galeria seran segellats 

amb materials intumescents, i caldrà la col·locació de comportes tallafocs per aquells conductes que 

transcorrin per la galeria fins a la coberta. 

 

La zona de residus ubicada al laboratori 2 es deixarà a cota 0 per tal que els dipòsits de residus no 

puguin bolcar. 

 

La zona de la vitrina de gasos del laboratori 2, serà rebaixada de manera que conformi una cubeta per 

a la recollida de vessaments que pugui ocasionar la pròpia vitrina. Aquests vessaments es recolliran 

en el punt baix de la cubeta i es conduiran a la xarxa de sanejament projectada. La vitrina estarà 

suportada sobre la cubeta rebaixada per mitjà d’una religa tipus tramex d’acer galvanitzat. 

 

S’indica en els plànols corresponents quines són les accions a realitzar per al condicionament dels 

laboratoris i els acabats corresponents en paviments i parets. 
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5.3.- INSTAL·LACIONS 

Electricitat i enllumenat: 

Es preveu adaptar i ampliar la instal·lació existent fins a assolir la distribució definida en plànols. La 

instal·lació haurà de subministrar als elements de laboratori específics com les vitrines de gasos, els 

punts de connexió de les zones de treball o l’enllumenat específic dels llocs de treball. 

 

Es crearà un nou subquadre, ubicat en el punt indicat en plànols, i que donarà servei als nous espais 

projectats. Els laboratoris disposaran de 3 línies de subministrament diferents, gestionades des del 

mateix subquadre: 

 

- Línies de subministrament de SAI. 

- Línies de subministrament preferents (connectades al grup electrogen). 

- Línies de subministrament normal. 

 

El subquadre del laboratori rebrà subministrament elèctric des de la sala on s’ubica el quadre de 

distribució general de l’edifici, a la planta soterrani, indicada en el plànol corresponent. L’alimentació 

del les línies dels laboratori de radioisòtops es connectaran als següents quadres: 

 

- Línies de subministrament de SAI.  Quadre general subministrament SAI 

- Línies de subministrament preferents  Subquadre sub. preferent planta soterrani 

- Línies de subministrament normal  Subquadre sub. normal planta soterrani 

 

El subquadre disposarà d’una canal de PVC fins al fals sostre. Un cop al fals sostre, les línies es 

distribuiran cap als punts de consum per l’interior de conductes corrugats de diàmetre variable. 

 

En les zones de treball les línies transcorreran per l’interior de canals de PVC superficials, que 

disposaran integrats els endolls i les connexions RJ45 amb tapes. Aquestes canals de PVC es 

situaran 20 cm sobre la zona de treball. 

 

Els endolls connectats a les diferents xarxes es diferenciaran segons el seu color, seguint les 

indicacions següents: 
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Endolls color blanc:  Connectats a la línia normal 

Endolls color vermell:  Connectats al SAI 

Endolls color taronja:  Connectats al grup electrogen (sub. preferent) 

 

Tots els endolls disposaran de tapa que els protegeixi de l’entrada de pols o aigua i es muntaran 

sobre les canals de PVC. En la zona de les neveres, els endolls es muntaran superficials a paret, en 

caixes estanques IP-65 i amb tapa de protecció, sempre amb el color corresponent. 

 

Per la instal·lació d’enllumenat, les línies transcorreran fins al fals sostre per l’interior de la canal de 

PVC descrita, i des d’allà, per l’interior de conductes corrugats, distribuirà als diferents punts de llum. 

Fins als interruptors d’enllumenat s’hi arribarà amb tub rígid de PVC vist. Les caixes de derivació de la 

instal·lació elèctrica seran caixes de categoria IP65, estanques a la pols i protegides contra raigs 

d’aigua. 

 

Les llumeneres seran estanques amb dos tubs fluorescents de 2x54 W, muntades superficialment als 

fals sostres. Aquestes llumeneres s’hauran de subjectar amb espàrrecs des del forjat superior. 

 

Climatització: 

No es preveu una nova instal·lació de climatització. S’actuarà sobre la instal·lació existent de manera 

que sigui possible també la climatització del laboratori 2 annex a partir del cassette existent al 

laboratori 1, que disposa de sortides d’aire disponible per a la connexió de conductes per a la 

climatització de punts més allunyats. Així, es connectarà un conducte circular helicoïdal a la sortida 

d’aire disponible del fan-coil del laboratori 1 i es conduirà fins al laboratori 2 per realitzar la seva 

climatització. 

 

Els sistema de control per a la climatització dels dos laboratoris serà únic. El control és existent, 

pròxim a la porta principal d’accés, i no es modificarà. 

 

La solució final és la descrita en el plànol corresponent. 
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Ventilació: 

Es duran a terme les ampliacions i conduccions necessàries per realitzar una correcta ventilació dels 

laboratoris projectats segons la distribució definida en plànols. 

 

Les necessitats de renovacions d’aire seran les següents: 

Superfície 
Superfíci

e 
ocupada

Ocupació 
prevista

Cabal 
Cabal 

contaminant 
edifici

Cabal 
Cabal
total

Cabal
total

Cabal
total

[m²] [m²] [persones][l/s.pers. [l/s.m²] [l/s.m²]  [l/s]  [m³/s]  [m³/h]

PER OCUPANT
Laboratori 1 Administratiu 1 pers / 10 m² 25,35 15,24 2 20,0 - 40,00 0,040 144,00
Laboratori 2 Administratiu 1 pers / 10 m² 10,78 4,24 1 20,0 - 20,00 0,020 72,00

Zona Ús Índex d'ocupació

PLANTA X

 

 

Per a millorar la qualitat interior de l’aire interior, i evitar l’entrada de pols i altres elements, es projecte 

la col·locació d’un filtre intermedi de categoria G4 en el conducte d’impulsió d’aire de ventilació. 

 

En el laboratori 1 ja es disposa de sistema de ventilació que impulsa l’aire a través del fan-coil tipus 

cassette. El sistema d’extracció ja és existent i no es modificarà. 

 

Per a la ventilació del laboratori 2 s’intervindrà sobre la xarxa d’impulsió existent d’aire per tal de 

prolongar el conducte per permetre l’aportació d’aire al laboratori mitjançant conducte circular 

helicoïdal d’acer galvanitzat, tal i com queda indicat al plànol corresponent. El sistema d’extracció 

s’executarà de nou, i es projecte mitjançant un ventilador helicoïdal i conductes circulars metàl·lics 

helicoïdals, que conduirà l’aire fins a l’exterior a través de la galeria d’instal·lacions existent a l’interior 

del laboratori 1. La instal·lació anirà acabada en coberta de manera que s’impedeixi l’accés d’aigua a 

l’interior de la galeria d’instal·lacions. 

 

L’aparell projectat respon a les següents característiques o equivalents: 

Marca:    S&P 

Model:    TD-250/100 SILENT 

Cabal disponible:  240 m3/h 

Pressió acústica:  24 dB(A) 

Potència consumida:  24 W 
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Es mostra a continuació la taula de càlcul del conducte d’extracció de ventilació del laboratori 2: 

 

72,0 m3/h
9,0 mmcda
0,15 mmcda
1,2 mm
6 m/s

Tram Precedent
Longitud 

(m)

Long 
adicional 

(m)

Longitud 
equivalent 

(m)

Cabal 
difós 

(m3/h)

Cabal 
tram 

(m3/h)

Diàmetre 
teòric 
(cm)

Diàmetre 
comercial 

(cm)

Diàmetre 
real aplicat

Secció 
conducte 

(m2)

Velocitat  
(m/s)

Pressió 
inicial 

(mmcda)

PCU 
resultant 
(mmcda)

Pèrdua de 
càrrega 

(mmcda)

Pressió 
final 

(mmcda)

0 A 30 9,00 39,00 72 72,0 9,6 10 10,00 0,008 2,55 9,00 0,12 4,74 4,26

PC unitària
Coeficient rugositat

Cabal màquina
Pressió disponible

Velocitat màxima

 

 

Extracció cabines de gasos: 

L’extracció de les cabines es realitzarà a través de conductes de polipropilè que transcorreran pel fals 

sostre del laboratori o bé vistos quan sigui necessari, fins a un pati de serveis existent ubicat a uns 

30 metres de laboratori. 

 

Cada una de les dues vitrines de gasos es connectarà a una vàlvula reguladora d’aire tipus TROX o 

equivalent. La sortida de les vitrines, i el tram que connectarà les dues cabines es realitzarà en 

conducte de polipropilè de diàmetre 250 mm. A partir d’aquí, tot el tram comú, des de la connexió 

fins a la coberta, l’extracció es durà a terme amb conducte de polipropilè de 315 mm de diàmetre. 

 

L’extractor s’ubicarà a l’exterior, a la coberta de l’edifici, i haurà de ser suficient per a la correcte 

ventilació de les dues cabines. L’aparell anirà equipat amb un sistema d’expansió que impedeixi 

l’entrada d’aigua a l’interior de la galeria de serveis dels conductes. Les cabines disposaran d’un 

variador de freqüència que actuarà sobre el ventilador per ajustar-se a les condicions i necessitats de 

funcionament en cada moment. 

 

La vitrina de gasos del laboratori 1 disposarà d’un filtre de carbó actiu / hepa. La pèrdua de pressió 

estimada pels càlculs del ventilador i dels conductes, s’estimen en el cas del filtre brut, amb un valor 

de 400 PA, tal i com es justifica a la taula següent. 

 

Es mostra a continuació la taula de càlcul dels conductes d’extracció de les vitrines: 
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2000,0 m3/h
55,0 mmcda
0,15 mmcda
1,2 mm
6 m/s

Tram Precedent
Longitud 

(m)

Long. 
adicional 

(m)

Longitud 
equivalent 

(m)

Cabal 
difós 

(m3/h)

Cabal 
tram 

(m3/h)

Diàmetre 
teòric 
(cm)

Diàmetre 
comercial 

(cm)

Diàmetre 
real aplicat

Secció 
conducte 

(m2)

Velocitat  
(m/s)

Pressió 
inicial 

(mmcda)

Perdua 
càrrega filtres 

(mmcda)

PCU 
resultant 
(mmcda)

Pèrdua de 
càrrega 

(mmcda)

Pressió final 
(mmcda)

0 A 50 9,00 59,00 2000,0 33,8 31,5 31,50 0,078 7,13 55,00 - 0,21 12,50 42,50
A A1 3 3,00 6,00 1000 1000,0 26,0 25 25,00 0,049 5,66 42,50 40,00 0,18 41,09 1,42
A A2 7 3,00 10,00 1000 1000,0 26,0 25 25,00 0,049 5,66 42,50 - 0,18 1,81 40,69

Velocitat màxima

Cabal màquina
Pressió disponible
PC unitària
Coeficient rugositat

 

 

La instal·lació disposarà de variador de freqüència per ajustar el seu funcionament al cabal de les 

vitrines i a les pèrdues de càrrega ocasionades pels conductes i per l’estat dels filtres de la 

instal·lació. 

 

L’equip de coberta projectat per a l’extracció de les vitrines de gasos respon a les següents 

característiques tècniques o equivalents: 

 

Marca:    S&P 

Model:    CMPT/4-30 

Velocitat:   1.450 rpm 

Cabal disponible:  5.240 m3/h 

Potència consumida:  1,1 kW – 2,4 A (400 V) 

 

La xarxa seguirà la distribució indicada en els plànols corresponents. 

 

Xarxes d’aigua: 

Es duran a terme les ampliacions i conduccions necessàries per dotar els llocs de treball i aigüeres 

que ho requereixin, segons la distribució i punts de consum definits en plànols. 

 

Per les característiques i usos previstos, es contemplen les següents xarxes: 

- Instal·lació d’aigua freda. 

- Instal·lació d’aigua destil·lada. 

 

A l’exterior de la sala hi ha els punts de connexió de cada una de les xarxes deixats en previsió en el 

seu moment. 
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La instal·lació d’aigua freda es realitzarà a partir de tub de coure que transcorrerà pel fals sostre dels 

laboratoris, i descendirà als punts de consum vist superficialment a paret. El diàmetre serà variable en 

funció del tram i els punts de consum a alimentar. La instal·lació d’aigua destil·lada es realitzarà en 

polipoprilè PP-R. Les vàlvules i elements auxiliars de la instal·lació d’aigua destil·lada es realitzaran en 

amb el mateix material que els conductes de distribució. 

 

Els baixants dels tubs de coure i PP-R de les xarxes d’aigua que transcorrin des del fals sostre fins a 

les aixetes es taparan amb canal superficial decorativa de PVC. 

 

En el plànol corresponents es pot observar el traçat de la instal·lació detallant el diàmetre del 

conducte i el material. 

 

Pel dimensionament de la instal·lació d’aigua freda es consideren els cabals instantanis mínims per 

cada punt de consum, establerts a la taula 2.1del DB – HS 4, de Salubritat. Els punts de consum 

previstos per als laboratoris són els següents: 

 

Aigüera:    0,2 l/s 

Vitrina gasos:   0,15 l/s 

Dutxa / renta-ulls:  0,2 l/s 

 

Pel càlcul del diàmetre de les canonades de la instal·lació es consideren coeficients de simultaneïtat, 

per establir un correcte funcionament d’aquesta i no sobredimensionar-la excessivament. Es projecta 

la instal·lació d’aigua per a una velocitat de fluid de 0,8 – 1 m/s, per tal que no provoqui sorolls. 

 

Es mostra a continuació la taula de càlcul de conductes de coure per a la distribució de l’aigua freda: 

 
Pi-J-Z

Pressió 
disponible

Nus 1 Nus 2 l/s l/s l/s m m/s dm2 mm " " mm m/s mcda/m m mcda mcda mcda mcda
50,00

4 C 0,20 0,20 0,20 7,50 0,9 0,02 16,82   0,67 1/2 16 0,99 0,10 9,00 0,92 43,27 43,27
3 C 0,15 0,15 0,15 3,50 0,9 0,02 14,57   0,58 1/2 16 0,75 0,10 4,20 0,43 43,76 43,76
C B 0,35 0,35 2,20 0,9 0,04 22,25   0,89 3/4 20 1,11 0,08 2,64 0,20 44,19 44,19
2 B 0,20 0,20 0,20 6,00 0,9 0,02 16,82   0,67 1/2 16 0,99 0,10 7,20 0,74 43,66 43,66
B A 0,35 0,35 5,50 0,9 0,04 22,25   0,89 3/4 20 1,11 0,08 6,60 0,51 44,40 44,40
1 A 0,20 0,20 0,20 6,50 0,9 0,02 16,82   0,67 1/2 16 0,99 0,10 7,80 0,80 44,11 44,11
A 0 0,55 0,39 1,00 0,9 0,04 23,46   0,94 3/4 20 1,24 0,08 1,20 0,09 49,91 5,0 44,91

Tram Q 
instantani D projectatQ 

acumulat Q ramal D càlculL V Pèrdua 
tram Zj Ltot eqVelocitat 

final Pi-JS
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Un cop a l’obra, es revisaran els diàmetres de connexió existents així com la pressió de xarxa 

disponible i es recalcularà la instal·lació en cas que sigui necessari. 

 

La intervenció contempla la connexió d’una T a la xarxa general corresponent, col·locant una aixeta de 

pas de les mateixes dimensions que el conducte principal, de manera que la xarxa quedi preparada 

per si en el futur s’ha de realitzar una nova intervenció de manera fàcil i ràpida. 

 

Xarxes de desaigües: 

Es realitzaran els desaigües de tots els elements puntuals que ho requereixin i que es troben indicats 

en el plànol corresponent.  

 

El desaigua de l’aigüera del laboratori 1 transcorrerà superficialment per darrera del mobiliari fins al 

laboratori 2. En aquest punt el conducte transcorrerà encastat a paret fins al terra, i pel terra del 

laboratori 2 es connectarà a la xarxa de sanejament projectada. 

 

El laboratori 2 es dotarà d’un paviment amb pendent d’1% per permetre el desaigua de vessaments 

per gravetat. 

 

Al centre del laboratori 2 s’hi disposarà d’una caixa sifònica tapada amb tapa d’acer inoxidable. 

Qualsevol vessament en el laboratori anirà cap aquest punt a causa del pendent projectat al paviment. 

La caixa sifònica tapada permetrà recuperar els vessaments en el cas necessari o bé diluir-los 

suficientment abans d’obrir la tapa. La seva obertura es realitzarà mitjançant cargols. 

 

La cubeta de la vitrina de gasos del laboratori 2 també disposarà d’un desaigua que disposarà de tapa 

i que permetrà la recuperació o dilució dels vessaments i la seva obertura quan correspongui. 

 

Les aigües residuals dels nous espais es connectaran a la xarxa de l’edifici a través d’una arqueta 

existent ubicada en l’espai annex al laboratori que s’adequa. Es col·locarà una arqueta sifònica prèvia 

a l’arqueta de connexió final per evitar el pas d’olors de la instal·lació de sanejament cap als nous 

laboratoris projectats, tal i con queda indicat en els plànols corresponents. 
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Gasos tècnics: 

Els espais projectats necessitaran subministrament de dues xarxes de gasos tècnics. Així doncs 

s’hauran de fer arribar fins al laboratori 1 la xarxa de N2 i la xarxa de buit per tal de donar servei a la 

vitrina de gasos, que serà l’únic equipament que requereix aquestes xarxes pel seu funcionament. 

 

Aquestes xarxes estan disponibles a la planta soterrani de l’ICRA, des d’on es preveu realitzar la 

connexió fins al laboratori. 

 

Es preveu adaptar i ampliar la instal·lació existent fins a assolir la distribució definida en plànols, per 

tal de donar servei a la vitrina de gasos del laboratori. La xarxa es realitzarà en coure, de les mateixes 

característiques que la xarxa ja existent, i amb el diàmetre adient per a donar servei de forma correcte 

als elements que ho sol·licitin. 

 

Es connectarà una T a la xarxa general, col·locant una aixeta de pas de les mateixes dimensions que 

el conducte principal, de manera que la xarxa quedi preparada per si en el futur s’ha de realitzar una 

nova intervenció de manera fàcil i ràpida. 

 

Veu i dades: 

Es construirà la xarxa de veu i dades d’acord amb allò grafiat, amb la categoria i certificació 

corresponents. 

 

La xarxa es connectarà des del rack existent, ubicat en una sala tècnica de la planta soterrani de 

l’ICRA. La sala objecte del present projecte ja disposa actualment de 4 punts de connexió de veu i 

dades. La distribució projectada disposa també de 4 punts de connexió i per tant s’aprofitarà la xarxa 

existent a l’espai per a la connexió dels punts de veu i dades existents. 

 

Els punts de connexió es situaran muntats a l’interior de les canals de PVC superficials de les taules 

de les zones de treball del laboratori. Les canals de PVC s’instal·laran uns 20 cm per sobre de la zona 

de treball. 
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Contra incendis: 

La instal·lació de protecció contra incendis disposarà de detectors de fums, instal·lats superficialment 

al sostre i també, degut a les seves característiques dimensionals, a l’interior del fals sostre de cada 

un dels laboratoris. 

 

La xarxa serà tancada, en anella, i els detectors projectats s’integraran a la xarxa comuna del centre 

per permetre la seva gestió des de la mateixa centraleta. 

 

Els laboratoris disposaran igualment d’extintors de pols polivalent ABC i d’un extintor de CO2 per al 

quadre elèctric, distribuïts segons s’indica en el plànol corresponent. 

 

Els extintors presentaran les característiques següents: 

 Extintors PS- 6 Kg "ABC",  

- Eficàcia 21A-113B.  

- Vàlvula de disparo ràpid d’alta precisió. 

- Dispositiu de comprovació i manòmetre d’alta fiabilitat.  

- Mànega trenada.  

- Pols polivalent ABC i gas impulsor amb nitrogen.  

- Certificat Aenor. 
 

 Extintors de CO2 de 5 kg,  

- Eficàcia 89-B.  

- Vàlvula de disparo ràpid d’alta precisió. 

- Dispositiu de comprovació i manòmetre d’alta fiabilitat.  

- Mànega trenada.  

- Certificat Aenor. 
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6.- DISPOSICIONS LEGALS D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

A continuació s’indiquen les Normes d’obligat compliment que s’han complert en la redacció del 

projecte i s’hauran d'observar: 

 
CONSTRUCCIÓ I EDIFICACIÓ - DISPOSICIONS BÀSIQUES 
 
Llei 38/1999, ordenació de l’edificació (LOE) 
Modificacions: Llei 24/2001. BOE.Nº 313. 31-12-2001 

Llei 53/2002. BOE.Nº 313. 31-12-2002 
Llei 25/2009. BOE.Nº 308 23-12-2009 

 
Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006 
Modificacions: Reial Decret 1371/2007 BOE.Nº 254. 23-10-2007 

Correcció errades Reial Decret 1371/2007 BOE.Nº 304. 20-12-2007 
Correcció errades Reial Decret 314/2006 BOE.Nº 22. 25-01-2008 
Real Decreto 1675/2008. BOE.Nº 252. 18-10-2008 
Ordre VIV/984/2009. BOE.Nº 99. 23-04-2009 
Correccions errades Ordre VIV/984/2009. BOE.Nº 99. 23-04-2009 
Reial Decret 173/2010. BOE.Nº 61. 11-03-2010 

 
Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS). DOGC.Nº 
2066. 23-06-1995 
Modificació: Correcció errades Decret 179/1995. DOGC.Nº 2126. 10-11-1995 
 
Ordre TRI/215/2006, Document de Qualificació Empresarial (DCE). DOGC.Nº 4628. 08-05-2006 
 
Decret 102/2008, Registre d’Empreses Acreditades. DOGC.Nº 5127. 08-05-2008 
 
 
PROJECTES D’EDIFICACIÓ. DIRECCIÓ D’OBRES. PLECS DE CONDICIONES 
 
Decret 462/1971, Normes redacció de projectes i direcció d’obres. BOE.Nº 71. 24-03-1971  
Modificació: Reial Decret 129/1985. BOE.Nº 33. 07-02-1985 
 
Ordre 09-06-1971, Llibre d’ordres i assistència en obres d’edificació. BOE.Nº 144. 17-06-1971 
Modificacions: Correcció errades Ordre 09-06-1971. BOE.Nº 160. 06-07-1971 
   Ordre 17-07-1971. BOE.Nº 176. 24-07-1971 
 
Ordre 28-01-1972, Certificat final de Direcció d’obres. BOE.Nº 35. 10-02-1972 
 

Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006 
Modificacions: Reial Decret 1371/2007 BOE.Nº 254. 23-10-2007 
   Correcció errades Reial Decret 314/2006 BOE.Nº 22. 25-01-2008 
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Ordre 12-01-1998, Model de Llibre d’incidències a obres de construcció. DOGC.Nº 2565. 27-01-
1998 
Ordre TRE/229/2002, Servei telemàtic d’avís previ de les obres de construcció. DOGC.Nº 3670. 04-
07-2002 
 
 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I URBANÍSTIQUES 
 
Real Decreto 505/2007, condicions bàsiques d’accessibilitat d’espais públics i edificacions. BOE.Nº 
113. 11-05-2007 
Modificació: Reial Decret 173/2010. BOE.Nº 61. 11-03-2010 
 
Reial Decret 173/2010, que modifica el CTE, aprovat pel Reial Decret 314/2006, en matèria 
d’accessibilitat. BOE.Nº 61. 11-03-2010 
 
Ordre VIV/561/2010, document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat en espais públics 
urbanitzats. BOE.Nº 61. 11-03-2010 
 
Llei 20/1991, Accessibilitat i barreres arquitectòniques. DOGC.Nº 1526. 04-12-1991 
Modificacions: Correcció errades. Llei 20/1991. DOGC.Nº 1527. 09-12-1991 
   Decret Legislatiu 6/1994. DOGC.Nº 1926. 27-07-1994 
 
Decret 135/1995, Desenvolupament de la Llei 20/1991. Codi de accessibilitat. DOGC.Nº 2043. 28-
04-1995 
Modificació: Correcció errades. Decret 135/1995. DOGC.Nº 2152. 10-01-1996 
 
 
SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
Reial Decret 1627/1997, Seguretat i salut en obres de construcció. BOE.Nº 256. 25-10-1997 
Modificacions: Reial Decret 2177/2004. BOE.Nº 274. 13-11-2004 
   Reial Decret 604/2006. BOE.Nº 127. 29-05-2006 
   Reial Decret 1109/2007. BOE.Nº 204. 25-08-2007 
   Reial Decret 337/2010. BOE.Nº 71. 23-03-2010     
 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
(BOE de 19 de octubre de 2006). 
 
RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). 
Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, 
de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 
 
Nota de servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de Subcontratación. 
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RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. RD 105/2008, 
d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 
 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 
13 de juny. 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcción. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC: 
08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny. D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció 
d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
 
 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Reial Decret 842/200, Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT). BOE.Nº 224. 18-09-2002 
Modificació:  Sentència 17-02-2004. BOE.Nº 82. 05-04-2004 
 
Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006 
Modificacions: Reial Decret 1371/2007. BOE.Nº 254. 23-10-2007 

Corr.err. Reial Decret 314/2006. BOE.Nº 22. 25-01-2008 
 

Decret 363/2004, procediment administratiu d’aplicació REBT. DOGC.Nº 4205. 26-08-2004 
Modificació: Decret 74/2007. DOGC.Nº 4852. 29-03-2007 

 
Resolució ECF/4548/2006, Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa. DOGC.Nº 4827. 22-02-
2007  
 
Instrucció 7/2003 sobre procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per 
a Baixa Tensió 
 
Resolució per la qual s'aprova el model del certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió i el model 
del butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques a efectes de rehabilitació de locals 
 
Aclariment a la ITC-BT 28 del REBT sobre canalitzacions elèctriques en locals de pública 
concurrència 
 
 
INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
 
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. RD 314/2006, de 17 de març 
de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. RD 314/2006, de 17 de 
març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006 
Modificacions: Reial Decret 1371/2007. BOE.Nº 254. 23-10-2007 

Corr.err. Reial Decret 1371/2007. BOE.Nº 304. 20-12-2007 
Corr.err. Reial Decret 314/2006. BOE.Nº 22. 25-01-2008 
Ordre VIV/984/2009. BOE.Nº 99. 23-04-2009 
Reial Decret 173/2010. BOE.Nº 61. 11-03-2010  

 
Reial Decret 1942/1993, Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI).       
BOE.Nº 298. 14-12-1993  
Modificacions: Correcció errors Reial Decret 1942/1993. BOE.Nº 109. 07-05-1994     

Ordre 16-04-1998. BOE.Nº 101. 28-04-1998 
 
Reial Decret 2267/2004, Reglament protecció contra incendis establiments industrials (RSCIEI). 
BOE.Nº 303. 17-12-2004 
Modificació: Correcció errors Reial Decret 2267/2004. BOE.Nº 55. 17-12-2004 
 
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i de seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i serveis. 
 
 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES: CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, VENTILACIÓ I PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 
 
Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). BOE.Nº 74. 28-03-2006 
Modificacions: Reial Decret 1371/2007. BOE.Nº 254. 23-10-2007 
   Corr.err. Reial Decret 314/2006. BOE.Nº 22. 25-01-2008 
   Ordre VIV/984/2009. BOE.Nº 99. 23-04-2009 
   Corr.err. Ordre VIV/984/2009. BOE.Nº 230. 23-09-2009 
 
Reial Decret 1027/2007, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE). BOE.Nº 207 . 29-
08-2007 
Modificacions: Corr.err. Reial Decret 1027/2007. BOE.Nº 51. 28-02-2008 
   Reial Decret 1826/2009. BOE.Nº 298. 11-12-2009 
   Corr.err. Reial Decret 1826/2009. BOE.Nº 38. 12-02-2010 
   Reial Decret 249/2010. BOE.Nº 67. 18-03-2010 
 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i 
control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. 
O 3.05.99 (DOGC: 11/05/99) 
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Instrucció 2/07 SIE, Aclariments sobre disposicions reglamentàries a complir en instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al CTE i al Decret 21/2006 
 
Instrucció 04/2008 SIE requeriments que han de complir les Instal·lacions tèrmiques 
Modificació: Instrucció 5/2009 SIE 
 
Instrucció 5/2008 SIE, Models normalitzats d’impresos per a la tramitació d’instal·lacions tèrmiques 
Instrucció 7/2008 SIE, Modificació i refosa de la instrucció 14/2001 DGCSI sobre procediment 
administratiu per a la posada en servei provisional per a  proves de les instal·lacions tèrmiques en 
els edificis  
 
Instrucció 12/2008 SIE d’aclariments sobre la reforma de les instal·lacions tèrmiques 
 
Instrucció 6/2009 SIE que aprova el model de certificat anual de manteniment i l’etiqueta de 
manteniment i inspecció de les instal·lacions tèrmiques 
 
 
INSTAL·LACIONS INTERIORS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I SANEJAMENT  
 
Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) BOE.Nº 74. 28-03-2006  
Modificacions: Reial Decret 1371/2007 BOE.Nº 254. 23-10-2007  

Corr.err. Reial Decret 1371/2007 BOE.Nº 304. 20-12-2007  
Corr.err. Reial Decret 314/2006 BOE.Nº 22. 25-01-2008  
Ordre VIV/984/2009. BOE.Nº 99. 23-04-2009 
 

Reial Decret 140/2003, criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. BOE.Nº 45. 21-
02-2003 
Modificacions: Corr.err. Reial Decret 140/2003. BOE.Nº 54. 04-03-2003  

Ordre SAS/1915/2009. BOE.Nº 172. 17-07-2009  
Corr.err. Orden SAS/1915/2009. BOE.Nº 224. 16-09-2009 

 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la 
prevenció i control de la legionel·losi. 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.RD 865/2003 (BOE 
18/07/2003). 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edifici. D 21/2006 DOGC: 
16/02/2006. 
 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria 
als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges 
finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya).D 202/98 (DOGC: 
06/08/98). 
 
Regulación de los contadores de agua fría.O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
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INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005). 
 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación. Ley 38/1999 (BOE 6/11/99). 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia 
bàsica).RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003). 
 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado 
por el real decreto 401/2003. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003). 
 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de 
su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y 
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios. Ordre 
ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006).  
 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al 
servei de telecomunicacions per cable. D 116/2000  (DOGC: 27/03/00). 
 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució 
dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions 
terrestres i de satèl·lit. D 117/2000 (DOGC: 27/03/00). 
 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D 360/1999 (DOGC: 
31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002). 
 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción. RD 1630/1992, de 29 de 
desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005). 
 
Control de qualitat en l'edificació. D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) 
desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents. O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97). 
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Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. R 22/6/98 
(DOGC: 3/8/98). 
 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas. RD 1630/80 (BOE: 
8/8/80). 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes. D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 
31/10/95, DOGC: 8/11/95). 
 
 
NORMATIVA MUNICIPAL  
 
Ordenances municipals i normativa urbanística municipal. 
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7.- DOCUMENTS  

 

El projecte que es presenta està format pels següents documents: 

 

- Document I: Memòria i Annexes 

- Annex 1. Càlcul justificatiu de la instal·lació de baixa tensió. 

 

- Document II: Pressupost 

 

- Document III: Plec de condicions 

- Plec de condicions generals 

- Plec de condicions tècniques particulars 

 

- Document IV: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

- Memòria EBSS 

- Plec de condicions generals EBSS 

 

- Document V: Plànols 
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8.- PRESSUPOST  

 

Es valoren les accions a realitzar per a l’execució de les accions necessàries per a la realització del 

treballs d’obra i instal·lacions (lot 1) del laboratori de radioisòtops SO21 de l’edifici H2O en (Pressupost 

d’Execució Material): TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 

(31.806,23 €) 

 

 

 

A Girona, maig de 2012 

 

Per l’Enginyer Industrial 

Àlex Barceló i Llauger 

 

 

 

Nº de col·legiat: 11.928 

Per SOLVENTA 6, S.L.P. 
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9.- ANEXES 

 

o Annex 1. Càlcul justificatiu de la instal·lació de baixa tensió 
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INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA 

PROJECTE TÈCNIC PER A LA ADEQUACIÓ DEL LABORATORI DE 

RADIOISÒTOPS DE L’EDIFICI H2O – OBRES I INSTAL·LACIONS LOT 1 

A Girona, maig de 2012 

 
 
 
 
 
 

ANNEX 1 
 
 
 
 
 

Càlcul justificatiu de la instal·lació de baixa tensió 
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1.- CÀLCUL DE SECCIONS 

 

1.1.- POTÈNCIES 

Es calcularà la potència real d’un tram sumant la potència instal·lada dels receptors que alimenta, i 

aplicant la simultaneïtat adequada i els coeficients imposats pel REBT. 

1.2.- INTENSITATS 

Es determina la intensitat per aplicació de les següents expressions: 

 

 - Distribució monofàsica: 

ϕCosV
PI

⋅
=  

      Essent: 

 V = Tensió (V). 

 P = Potència (W). 

 Ι = Intensitat de corrent (A). 

 Cos ϕ = Factor de potència. 

 

  ‐ Distribució trifàsica: 

ϕCosV
PI
⋅⋅

=
3  

   Essent: 

 V=Tensió entre fils actius. 

1.3.- SECCIÓ 

Per determinar la secció dels cables s’utilitzaran tres mètodes de càlcul diferents: 

 
• Escalfament. 

• Limitació de la caiguda de tensió en la instal·lació (moments elèctrics). 

• Limitació de la caiguda de tensió en cada tram. 

 

S’adoptarà la secció nominal més desfavorable de les tres resultants. 
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1.3.1.- Càlcul de la secció per escalfament 

S’aplicarà per al càlcul per escalfament allò exposat en la norma UNE 20.460-94/5-523. 

 

La intensitat màxima admissible es veu afectada per una sèrie de factors com són la temperatura 

ambient, l’agrupació de diversos cables, l’exposició al sol, etc. que generalment redueixen el seu 

valor. 

 

Per al càlcul de la secció, es dividirà la intensitat de càlcul pel producte de tots els factors correctors, 

i es buscarà en la taula la secció corresponent per al valor resultant. Per determinar la intensitat 

màxima admissible del cable es buscarà a la mateixa taula la intensitat per a la secció adoptada i es 

multiplicarà pel producte dels factors correctors. 

1.3.2.- Mètode dels moments elèctrics 

Aquest mètode ens permetrà limitar la caiguda de tensió en tota la instal·lació a 3% per a enllumenat i 

5% per a força. Per executar-lo, s’utilitzaran les següents fórmules: 

 

 - Distribució monofàsica: 

 

( )∑ ⋅=
⋅⋅
⋅

= ii
n

PL
UeK

S λλ ;2
 

Essent: 

 S = Secció del cable (mm²). 

 λ = Longitud virtual. 

 e = Caiguda de tensió (V). 

 K = Conductivitat. 

 Li = Longitud des del tram fins al receptor (m). 

 Pi = Potència consumida pel receptor (W). 

 Un = Tensió entre fase i neutre (V). 
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 - Distribució trifàsica: 

 

( )∑ ⋅=
⋅⋅

= ii
n

PL
UeK

S λλ ;  

    Essent: 

 Un = Tensió entre fases (V). 

1.4.- CAIGUDA DE TENSIÓ 

Una vegada determinada la secció es calcularà la caiguda de tensió en el tram aplicant les següents 

fórmules: 

 

 - Distribució monofàsica: 

 

nUSK
LPe

⋅⋅
⋅⋅

=
2

 

   Essent: 

 e = Caiguda de tensió (V). 

 S = Secció del cable (mm²). 

 K = Conductivitat. 

 L = Longitud del tram (m). 

 P = Potència de càlcul (W). 

 Un = Tensió entre fase i neutre (V). 

 

 - Distribució trifàsica: 

 

nUSK
LPe
⋅⋅
⋅

=  

   Essent: 

 Un = Tensió entre fases (V). 
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1.5.- TAULES DE RESULTATS 

 

- Quadre general existent 

 

Definició Característiques elèctriques Conductor. Tipus Factors de correcció Càlcul

Lí
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a 
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º 
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s
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C.
D.

T 
m

àx
im

a 
ad

m
is

si
bl

e

C.
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- - W - V - mm2 m M/S V/B/D/R/P V - - ºC - A A % V % %

Esc. - ICP Linia General d'Alimentació EXISTENT - 3 400 1,00 1200 25 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 1724,00 2120 0,5 1,11 0,28 0,28

ICP - IGA Derivació individual EXISTENT - 3 400 1,00 1200 2 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 1724,00 2120 1,0 0,09 0,02 0,30

SQ.N Subquadre subministrament normal S021 14.400 3 400 1,00 6 30 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 20,78 25 1,5 3,21 0,80 1,10

SQ.P Subquadre subministrament preferent S02121 (GE) 20.250 3 400 1,00 6 30 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 29,23 32 1,5 4,52 1,13 1,43

SQ.SAI Subquadre subministrament SAI S021 8.400 3 400 1,00 2,5 30 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 12,12 16 1,5 4,50 1,13 1,42  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Solventa 6, S.L.P. Serveis d’Enginyeria, Arquitectura i Medi Ambient      Pàgina 6 
Telf: 972 23 38 75 - Fax: 972 23 42 22 

 

- Subquadre subministrament normal 

 

Definició Característiques elèctriques Conductor. Tipus Factors de correcció Càlcul

Lí
ni

a 

Descripció Po
tè

nc
ia

N
º 

fa
se

s

Te
ns

ió

Co
s 

f

Se
cc

ió

Lo
ng

itu
d

En
 M

àn
eg

a 
/ S

ol
ts

Ti
pu

s 
d'

aï
lla

nt

Aï
lla

m
en

t

Ca
na

lit
za

ci
ó

In
tr

ín
se

c

Ag
ru

pa
ci

ó 
de

 c
ab

le
s

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

tr
eb

al
l

In
te

ns
ita

t

Pr
ot

ec
ci

ó 
es

tà
nd

ar
d

C.
D.

T 
m

àx
im

a 
ad

m
is

si
bl

e

C.
D.

T 
Pr

ev
is

ta

C.
D.

T 
Pr

ev
is

ta

C.
D.

T 
Ac

um
ul

ad
a

- - W - V - mm2 m M/S V/B/D/R/P V - - ºC - A A % V % %

SQ.N Subquadre normal S021 14.400 3 400 1,00 6 30 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 20,78 25 - 3,21 0,80 1,10

E.N1 Endolls normals 1 3.000 1 230 0,85 2,5 15 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 2,80 1,22 2,32

E.N2 Endolls normals 2 3.000 1 230 0,85 2,5 10 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 1,86 0,81 1,91

E.N3 Endolls normals 3 3.000 1 230 0,85 2,5 15 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 2,80 1,22 2,32

E.N4 Endolls normals 4 3.000 1 230 0,85 2,5 20 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 3,73 1,62 2,72

E.NR1 Reserva 1 3.000 1 230 0,85 2,5 20 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 3,73 1,62 2,72

E.NR2 Reserva 2 3.000 1 230 0,85 2,5 20 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 3,73 1,62 2,72  
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- Subquadre subministrament preferent (GE) 

 

Definició Característiques elèctriques Conductor. Tipus Factors de correcció Càlcul
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- - W - V - mm2 m M/S V/B/D/R/P V - - ºC - A A % V % %

SQ.P Subquadre preferent laboratori S021 20.250 3 400 1,00 6 30 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 29,23 32 - 4,52 1,13 1,43

L.L1 Enllumenat laboratori 1 + emergències 1.000 1 230 0,95 2,5 25 M V 1000 D 1,80 1,00 40 1,00 8,24 10 3,0 2,80 1,22 2,65

L.L2 Enllumenat laboratori 2 + emergències 1.000 1 230 0,95 2,5 25 M V 1000 D 1,80 1,00 40 1,00 8,24 10 3,0 2,80 1,22 2,65

E.GE1 Endolls preferent 1 3.000 1 230 0,85 2,5 10 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 1,86 0,81 2,24

E.GE2 Endolls preferent 2 3.000 1 230 0,85 2,5 15 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 2,80 1,22 2,65

E.GE3 Endolls preferent 3 3.000 1 230 0,85 2,5 10 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 1,86 0,81 2,24

E.GE4 Endolls preferent 4 3.000 1 230 0,85 2,5 10 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 1,86 0,81 2,24

E.GE5 Endolls preferent 5 3.000 1 230 0,85 2,5 15 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 2,80 1,22 2,65

E.GE6 Endolls preferent 6 3.000 1 230 0,85 2,5 20 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 3,73 1,62 3,05

E.CE Campanes extractores 7.000 3 400 0,70 4 55 M V 1000 D 1,25 1,00 40 1,00 18,04 20 5,0 5,37 1,34 2,77  
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- Subquadre subministrament SAI 

 

Definició Característiques elèctriques Conductor. Tipus Factors de correcció Càlcul
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- - W - V - mm2 m M/S V/B/D/R/P V - - ºC - A A % V % %

SQ.SAI Subquadre SAI laboratori S021 8.400 3 400 1,00 2,5 30 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 12,12 16 - 4,50 1,13 1,42

E.SAI1 Endolls SAI 1 3.000 1 230 0,85 2,5 10 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 1,86 0,81 2,24

E.SAI2 Endolls SAI 2 3.000 1 230 0,85 2,5 10 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 1,86 0,81 2,24

E.SAI3 Endolls SAI 3 3.000 1 230 0,85 2,5 15 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 2,80 1,22 2,64

E.SAIR Reserva 3.000 1 230 0,85 2,5 20 M V 1000 D 1,00 1,00 40 1,00 15,35 16 5,0 3,73 1,62 3,05  
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Institut Català de Recerca de l´Aigua - Edifici H2O
Projecte tècnic per a l´adequaió del laboratori de radioisòtops de l´edifici H2O
Obres i instal·lacions LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E612BR1RP-1 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment
CEM I i additiu inclusor aire/plastificant

29,56 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

E614J711P-2 m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix

11,53 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

E7B21E0LP-3 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

E8121113P-4 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

4,83 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

E93A3213P-5 m2 Capa d'anivellament del suport per a paviments laminars de gruix 2 mm, amb pasta
autonivelladora d'adormiment normal per a suports no absorbents, prèvia imprimació
específica

4,06 €

(QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

E9GZ3000P-6 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 3,11 €

(TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

E9Z4AA24P-7 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EASA71P2P-8 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt,
col·locada. Inclou maneta inox, pany i clau.

251,32 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

ED111B21P-9 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

11,04 €

(ONZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

ED111B71P-10 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

19,47 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

ED359356P-11 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

148,59 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
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EE42Q154P-12 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment. Connectat a fan-coil existent.
inclou elements auxiliars de muntatge.

23,24 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

EE42Q324P-13 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

16,14 €

(SETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

EE4ZDJ14P-14 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 100 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

20,78 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

EEKP1401P-15 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i un final de carrera,
col·locats a comporta tallafocs

32,16 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

EEKP2211P-16 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària
i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

149,50 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EEKP5511P-17 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària
i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes

180,10 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

EEN11491P-18 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia mitja, de la classe G-4 segons la norma UNE-EN 779, de
595x595 mm i de 48 mm de gruix, bastiment d'acer galvanitzat, cabal nominal de 3420 m3/h i
caiguda de pressió inicial de 45 Pa, amb un rendiment mig gravimètric del 90 %, muntat
sobre bastidor o caixa

15,38 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EENP1291P-19 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als
extrems del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de 75 mm de gruix com a màxim, retenció
del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral, col·locat.
Inclou tall al conducte, muntatge del bastiment amb el filtre, remats i accessoris de muntatge.
Totalment acabat per a funcionar.

56,09 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

EF5283B1P-20 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

8,40 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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EF5295B1P-21 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

11,92 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

EFC15B22P-22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,44 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EFC94P5WP-23 m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 250 mm, aïllament i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 10 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

120,59 €

(CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

EFC94P5YP-24 m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 315 mm, aïllament i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 10 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

182,24 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

EFQ33A6LP-25 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

EFQ33A7LP-26 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

EFQ33A9LP-27 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,66 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

EG144B02P-28 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

217,31 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

EG161331P-29 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65,
encastada

10,67 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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EG21H71JP-30 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,80 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EG21HA1JP-31 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

11,00 €

(ONZE EUROS)

EG22H715P-32 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,48 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

EG2A1902P-33 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada
superficialment

14,16 €

(CATORZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

EG2A1A02P-34 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm muntada superficialment 18,10 €

(DIVUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

EG312134P-35 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,42 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

EG312334P-36 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

EG312634P-37 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

EG312644P-38 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,78 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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EG312654P-39 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,44 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EG415D99P-40 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

30,89 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EG415D9BP-41 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

31,32 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EG415DJBP-42 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

54,54 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

EG415DJCP-43 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

56,03 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

EG415DJDP-44 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

57,22 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

EG415DJFP-45 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

60,25 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

EG42429HP-46 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

76,68 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

EG4243JHP-47 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

118,48 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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EG42GCKKP-48 u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

130,57 €

(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

EG4R4005P-49 u Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de
maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina,
instal·lat. Inclou indicador lluminós de presència de corrent.

27,98 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

EG61K221P-50 u Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment
amb tapa de protecció.

8,40 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

EG61L221P-51 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada
superficialment. IP56 amb tapa de protecció.

9,78 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

EG628182P-52 u Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla, preu
mitjà, muntat sobre bastidor o caixa

7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EG638152P-53 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa de color segons plànols, preu mitjà, muntada sobre caixa o
bastidor

7,74 €

(SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

EH61AFBFP-54 u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada encastat

110,61 €

(CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

EHB17667P-55 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 58 W del tipus
T5/G5, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment al sostre. Inclou espàrrecs de suport per subjecció a sostre.

90,11 €

(NORANTA EUROS AMB ONZE CENTIMS)

EM11AA20P-56 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

69,50 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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EMD62223P-57 m Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub 0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

EMD6U010P-58 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub 1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

EMDBU005P-59 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

9,29 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

EN315427P-60 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

22,23 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EN3GF677P-61 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 25 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i
bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i
junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada
superficialment

22,23 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EP434610P-62 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265,
col·locat sota tub o canal

1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EP738172P-63 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 5e U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu
mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

F9Z1U010P-64 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)

K2192311P-65 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

126,77 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

K222B412P-66 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

64,49 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

K2241100P-67 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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K2255S70P-68 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

29,32 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

K2R540E0P-69 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

19,80 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

K2RA61H0P-70 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,88 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

K89ABBJ0P-71 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat

15,29 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

K93615C0P-72 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 20 cm, abocat amb mitjans manuals.

21,41 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

XEAI0001P-73 u Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa existent. Inclou T, vàlvula manual de
mateixa secció i material que xarxa general, i elements auxiliars de muntatge. Totalment
acabat.

180,00 €

(CENT VUITANTA EUROS)

XIIN0001P-74 u Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa de detecció d'incendis existent. Inclou
connexió de detectors d'incendis, adequació programa gestió i elements auxiliars de la
instal.lació. Inclou elements auxiliars de muntatge.

110,00 €

(CENT DEU EUROS)

XREC0010P-75 u Formació de calaix de 170x170x50 cms amb panells de guix EI-120 400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

XREF0010P-76 u Adequació fals sostre existen a la nova distribució amb plaques de 60x60 desmontables.
Inclou desmuntatge franja paret. Recol·locació plaques nova distribució amb substitució de
plaques de fals sostre per modificació enllumenat amb guies i plaques totalment acabat

125,32 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

XREP0010P-77 m2 Pintat parament vertical amb pintura plàtica satinada d'alta qualitat aplicant una capa de
segellat Impercam 105 i dues capes d'acabat Campiplus Satinat de la casa Euro Campi o
equivalent.

4,80 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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XREP0020P-78 m2 Enlluït amb dues capes de pasta anivelladora Rualaix Rx-301 o equivalent a paret existent
remolinada per deixar acabat llis

10,00 €

(DEU EUROS)

XREP0030P-79 m2 Pintat de paviment de formigó amb 3 capes de pintura epoxi a l'aigua amb fresat amb disc de
diamant i tractament d'esquerdes amb fresat mecànic amb aplicació d'una capa d'imprimació
Epocem Module, una capa de morter anivellant Sikafloor Epocem 81 o equivalent i aplicació
de tres capes de pintura epoxi a l'aigua.Totalment acabat

25,50 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

XREP0050P-80 m Subministrament i muntatge de mitja canya de PVC entre paviment i paret, i entre paret i
paret, amb radi 4 cm i altura 4 cm, totalment acabat.

8,50 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

XTPE0040P-81 m Partida alçada en concepte d'arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou adequació del buit d'obra per les
dimensions de la nova porta. Inclou enderroc i reposició de brancal i col.locació de dintell.

125,00 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS)

XTPE0050P-82 m Partida alçada en concepte de reparacions vàries d'elements afectats durant l'execució de
l'obra. Inclou peces ceràmiques del bany annex i altres elements afectats per l'obra.

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)
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P-1 E612BR1R m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment
CEM I i additiu inclusor aire/plastificant

29,56 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 6,24000 €
Altres conceptes 23,32000 €

P-2 E614J711 m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix

11,53 €

B0F8K370 u Supermaó de 450x230x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 7 2,84376 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,69225 €
Altres conceptes 7,99399 €

P-3 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 1,05 €

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,23100 €
Altres conceptes 0,81900 €

P-4 E8121113 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

4,83 €

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07980 €
Altres conceptes 4,75020 €

P-5 E93A3213 m2 Capa d'anivellament del suport per a paviments laminars de gruix 2 mm, amb pasta
autonivelladora d'adormiment normal per a suports no absorbents, prèvia imprimació
específica

4,06 €

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,51300 €

B93A0120 kg Pasta autonivelladora d'adormiment normal 3,13500 €
Altres conceptes 0,41200 €

P-6 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 3,11 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 2,06248 €
Altres conceptes 1,04752 €

P-7 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,33 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B5 1,77600 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01112 €
Altres conceptes 0,54288 €

P-8 EASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt,
col·locada. Inclou maneta inox, pany i clau.

251,32 €

BASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu 246,52000 €
Altres conceptes 4,80000 €

P-9 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

11,04 €
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BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,84000 €

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 1,38000 €
Altres conceptes 8,81000 €

P-10 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

19,47 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 6,25000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 4,32000 €
Altres conceptes 8,81000 €

P-11 ED359356 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

148,59 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,37155 €

B0111000 m3 Aigua 0,00134 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,99252 €

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 17,56000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 22,73447 €
Altres conceptes 103,93012 €

P-12 EE42Q154 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment. Connectat a fan-coil existent.
inclou elements auxiliars de muntatge.

23,24 €

BE42Q151 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 9,37380 €

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 1,98660 €
Altres conceptes 11,87960 €

P-13 EE42Q324 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

16,14 €

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 1,79850 €

BE42Q321 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 4,44720 €
Altres conceptes 9,89430 €

P-14 EE4ZDJ14 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 100 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

20,78 €

BE4DJ120 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 100 mm de diàmetr 10,78000 €
Altres conceptes 10,00000 €

P-15 EEKP1401 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i un final de carrera,
col·locats a comporta tallafocs

32,16 €

BEKP1400 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i un final de carr 24,24000 €
Altres conceptes 7,92000 €
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P-16 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària
i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

149,50 €

BEKP2210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'a 133,66000 €
Altres conceptes 15,84000 €

P-17 EEKP5511 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària
i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes

180,10 €

BEKP5510 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'a 164,26000 €
Altres conceptes 15,84000 €

P-18 EEN11491 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia mitja, de la classe G-4 segons la norma UNE-EN 779, de
595x595 mm i de 48 mm de gruix, bastiment d'acer galvanitzat, cabal nominal de 3420 m3/h i
caiguda de pressió inicial de 45 Pa, amb un rendiment mig gravimètric del 90 %, muntat
sobre bastidor o caixa

15,38 €

BEN11491 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia mitja, de la classe G-4 segons la norma UNE-EN 779, d 11,42000 €
Altres conceptes 3,96000 €

P-19 EENP1291 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als
extrems del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de 75 mm de gruix com a màxim, retenció
del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral, col·locat.
Inclou tall al conducte, muntatge del bastiment amb el filtre, remats i accessoris de muntatge.
Totalment acabat per a funcionar.

56,09 €

BENP1291 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o 40,25000 €
Altres conceptes 15,84000 €

P-20 EF5283B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

8,40 €

B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,12000 €

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de di 0,10500 €

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,20400 €

BF528300 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons 3,61080 €
Altres conceptes 4,36020 €

P-21 EF5295B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

11,92 €

BFY5A900 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22 mm de di 0,12500 €

BFW529B0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,25650 €

BF529500 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segon 6,65040 €

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,13600 €
Altres conceptes 4,75210 €
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P-22 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,44 €

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,36900 €

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 sego 1,19340 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 m 0,11000 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,38850 €
Altres conceptes 2,37910 €

P-23 EFC94P5W m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 250 mm, aïllament i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 10 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

120,59 €

BFYC1M20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 250 1,60000 €

BFWC1M20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 250 mm de diàmetre, per a soldar 15,76200 €

BFC93P5W m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 250 mm, aïlla 99,43980 €

B0A72U00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 250 mm de diàmetre interior 3,42000 €
Altres conceptes 0,36820 €

P-24 EFC94P5Y m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 315 mm, aïllament i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 10 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

182,24 €

BFWC1R20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 315 mm de diàmetre, per a soldar 19,62240 €

BFC93P5Y m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 315 mm, aïlla 156,81000 €

BFYC1R20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 315 2,00000 €

B0A72V00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 315 mm de diàmetre interior 2,40000 €
Altres conceptes 1,40760 €

P-25 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,64 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,17000 €

BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 2,90700 €
Altres conceptes 3,56300 €

P-26 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,68 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,17000 €

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 2,94780 €
Altres conceptes 3,56220 €

P-27 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,

7,66 €
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amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 3,52920 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,17000 €
Altres conceptes 3,96080 €

P-28 EG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

217,31 €

BG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos m 214,75000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,57000 €
Altres conceptes 0,99000 €

P-29 EG161331 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65,
encastada

10,67 €

BG161331 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-6 3,43000 €
Altres conceptes 7,24000 €

P-30 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,80 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,17000 €

BG21H710 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa 2,92740 €
Altres conceptes 1,70260 €

P-31 EG21HA1J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

11,00 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,17000 €

BG21HA10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa 8,87400 €
Altres conceptes 1,95600 €

P-32 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,48 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant 0,77520 €
Altres conceptes 0,70480 €

P-33 EG2A1902 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada
superficialment

14,16 €

BG2A1900 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador 11,10780 €

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 0,44000 €
Altres conceptes 2,61220 €

P-34 EG2A1A02 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm muntada superficialment 18,10 €
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BG2A1A00 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm 15,04500 €

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 0,44000 €
Altres conceptes 2,61500 €

P-35 EG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,42 €

BG312130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 0,82620 €
Altres conceptes 0,59380 €

P-36 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,46 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 1,86660 €
Altres conceptes 0,59340 €

P-37 EG312634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

3,47 €

BG312630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 2,87640 €
Altres conceptes 0,59360 €

P-38 EG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,78 €

BG312640 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 4,18200 €
Altres conceptes 0,59800 €

P-39 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,44 €

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 5,85480 €
Altres conceptes 1,58520 €

P-40 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

30,89 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,44000 €

BG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 22,53000 €
Altres conceptes 7,92000 €

P-41 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

31,32 €
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BG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 22,96000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,44000 €
Altres conceptes 7,92000 €

P-42 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

54,54 €

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 45,55000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,44000 €
Altres conceptes 8,55000 €

P-43 EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

56,03 €

BG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 47,04000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,44000 €
Altres conceptes 8,55000 €

P-44 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

57,22 €

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 48,23000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,44000 €
Altres conceptes 8,55000 €

P-45 EG415DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

60,25 €

BG415DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 51,26000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,44000 €
Altres conceptes 8,55000 €

P-46 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

76,68 €

BG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi 65,22000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,39000 €
Altres conceptes 11,07000 €

P-47 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

118,48 €
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BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet 103,86000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,39000 €
Altres conceptes 14,23000 €

P-48 EG42GCKK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

130,57 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,39000 €

BG42GCKK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, 115,95000 €
Altres conceptes 14,23000 €

P-49 EG4R4005 u Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de
maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina,
instal·lat. Inclou indicador lluminós de presència de corrent.

27,98 €

BG4R4005 u Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicad 20,06000 €
Altres conceptes 7,92000 €

P-50 EG61K221 u Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment
amb tapa de protecció.

8,40 €

BG61K220 u Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar superf 2,97000 €
Altres conceptes 5,43000 €

P-51 EG61L221 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada
superficialment. IP56 amb tapa de protecció.

9,78 €

BG61L220 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar sup 4,35000 €
Altres conceptes 5,43000 €

P-52 EG628182 u Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla, preu
mitjà, muntat sobre bastidor o caixa

7,35 €

BG628182 u Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla 1,73000 €
Altres conceptes 5,62000 €

P-53 EG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa de color segons plànols, preu mitjà, muntada sobre caixa o
bastidor

7,74 €

BG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra late 2,12000 €
Altres conceptes 5,62000 €

P-54 EH61AFBF u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada encastat

110,61 €
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BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 4,71000 €

BH61AFBB u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rect 94,02000 €
Altres conceptes 11,88000 €

P-55 EHB17667 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 58 W del tipus
T5/G5, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment al sostre. Inclou espàrrecs de suport per subjecció a sostre.

90,11 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,48000 €

BHU8T3Q0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T5/G5 de 58 W, llum de color estàndard i un índ 19,96000 €

BHB17662 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 2 tubs fluorescents de 58 W de 51,23000 €
Altres conceptes 15,44000 €

P-56 EM11AA20 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

69,50 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,38000 €

BM11AA20 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segon 59,62000 €
Altres conceptes 9,50000 €

P-57 EMD62223 m Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub 0,96 €

BMD62220 m Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 0,36750 €
Altres conceptes 0,59250 €

P-58 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub 1,17 €

BMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 0,58000 €
Altres conceptes 0,59000 €

P-59 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

9,29 €

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacu 3,35000 €
Altres conceptes 5,94000 €

P-60 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

22,23 €

BN315420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàm 15,70000 €
Altres conceptes 6,53000 €

P-61 EN3GF677 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 25 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i
bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i
junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada
superficialment

22,23 €

BN3GF670 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a 15,70000 €
Altres conceptes 6,53000 €

P-62 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265,
col·locat sota tub o canal

1,23 €
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BP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 0,64050 €
Altres conceptes 0,58950 €

P-63 EP738172 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 5e U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu
mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

9,38 €

BP738172 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector 5,59000 €
Altres conceptes 3,79000 €

P-64 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 3,03 €
Altres conceptes 3,03000 €

P-65 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

126,77 €

Altres conceptes 126,77000 €

P-66 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

64,49 €

Altres conceptes 64,49000 €

P-67 K2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 1,88 €
Altres conceptes 1,88000 €

P-68 K2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

29,32 €

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 27,71670 €
Altres conceptes 1,60330 €

P-69 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

19,80 €

Altres conceptes 19,80000 €

P-70 K2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,88 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una dens 10,87500 €
Altres conceptes 0,00500 €

P-71 K89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat

15,29 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,04204 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,64690 €
Altres conceptes 10,60106 €

P-72 K93615C0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 20 cm, abocat amb mitjans manuals.

21,41 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,98740 €
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Altres conceptes 7,42260 €

P-73 XEAI0001 u Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa existent. Inclou T, vàlvula manual de
mateixa secció i material que xarxa general, i elements auxiliars de muntatge. Totalment
acabat.

180,00 €

Sense descomposició 180,00000 €

P-74 XIIN0001 u Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa de detecció d'incendis existent. Inclou
connexió de detectors d'incendis, adequació programa gestió i elements auxiliars de la
instal.lació. Inclou elements auxiliars de muntatge.

110,00 €

Sense descomposició 110,00000 €

P-75 XREC0010 u Formació de calaix de 170x170x50 cms amb panells de guix EI-120 400,00 €
Sense descomposició 400,00000 €

P-76 XREF0010 u Adequació fals sostre existen a la nova distribució amb plaques de 60x60 desmontables.
Inclou desmuntatge franja paret. Recol·locació plaques nova distribució amb substitució de
plaques de fals sostre per modificació enllumenat amb guies i plaques totalment acabat

125,32 €

Sense descomposició 125,32000 €

P-77 XREP0010 m2 Pintat parament vertical amb pintura plàtica satinada d'alta qualitat aplicant una capa de
segellat Impercam 105 i dues capes d'acabat Campiplus Satinat de la casa Euro Campi o
equivalent.

4,80 €

Sense descomposició 4,80000 €

P-78 XREP0020 m2 Enlluït amb dues capes de pasta anivelladora Rualaix Rx-301 o equivalent a paret existent
remolinada per deixar acabat llis

10,00 €

Sense descomposició 10,00000 €

P-79 XREP0030 m2 Pintat de paviment de formigó amb 3 capes de pintura epoxi a l'aigua amb fresat amb disc de
diamant i tractament d'esquerdes amb fresat mecànic amb aplicació d'una capa d'imprimació
Epocem Module, una capa de morter anivellant Sikafloor Epocem 81 o equivalent i aplicació
de tres capes de pintura epoxi a l'aigua.Totalment acabat

25,50 €

Sense descomposició 25,50000 €

P-80 XREP0050 m Subministrament i muntatge de mitja canya de PVC entre paviment i paret, i entre paret i
paret, amb radi 4 cm i altura 4 cm, totalment acabat.

8,50 €

Sense descomposició 8,50000 €

P-81 XTPE0040 m Partida alçada en concepte d'arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou adequació del buit d'obra per les
dimensions de la nova porta. Inclou enderroc i reposició de brancal i col.locació de dintell.

125,00 €

Sense descomposició 125,00000 €

P-82 XTPE0050 m Partida alçada en concepte de reparacions vàries d'elements afectats durant l'execució de
l'obra. Inclou peces ceràmiques del bany annex i altres elements afectats per l'obra.

150,00 €
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Sense descomposició 150,00000 €
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MA D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 20,72000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,43000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,43000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 18,43000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 18,43000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 18,72000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 20,72000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,72000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 20,72000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,72000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,16000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 17,16000 €

A013D000 h Ajudant pintor 17,16000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 18,29000 €

A013H000 h Ajudant electricista 18,29000 €

A013J000 h Ajudant lampista 18,29000 €

A013M000 h Ajudant muntador 18,29000 €

A0140000 h Manobre 18,55000 €

A0149000 h Manobre guixaire 16,50000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,12000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,99000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 10,69000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

19,80000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,34000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 21,56000 €

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 13,62000 €

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,62000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,11000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,90000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,11000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A72U00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 250 mm de diàmetre interior 3,80000 €

B0A72V00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 315 mm de diàmetre interior 4,80000 €

B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,30000 €

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,34000 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,37000 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,48000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,31000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B0F8K370 u Supermaó de 450x230x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,34000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,50000 €

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,21000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,38000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 10,01000 €

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 3,42000 €

B93A0120 kg Pasta autonivelladora d'adormiment normal 0,95000 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 515,62000 €

BASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt 246,52000 €

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,38000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 5 m, per a encolar

4,32000 €

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 17,56000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,84000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 6,25000 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BE42Q151 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable

9,19000 €

BE42Q321 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

4,36000 €

BE4DJ120 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 100 mm de diàmetre 10,78000 €

BEKP1400 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i un final de carrera 24,24000 €
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BEKP2210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200
mm d'alçària

133,66000 €

BEKP5510 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350
mm d'alçària

164,26000 €

BEN11491 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia mitja, de la classe G-4 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595
mm i de 48 mm de gruix, bastiment d'acer galvanitzat, cabal nominal de 3420 m3/h i caiguda de
pressió inicial de 45 Pa, amb un rendiment mig gravimètric del 90 %

11,42000 €

BENP1291 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems
del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de 75 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per
molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral

40,25000 €

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 5,45000 €

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 6,02000 €

BF528300 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

3,54000 €

BF529500 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

6,52000 €

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,17000 €

BFC93P5W m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 250 mm, aïllament i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 10 bar

97,49000 €

BFC93P5Y m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 315 mm, aïllament i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 10 bar

156,81000 €

BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,85000 €

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,89000 €

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,46000 €

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,36000 €

BFW529B0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,71000 €

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 1,23000 €

BFWC1M20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 250 mm de diàmetre, per a soldar 52,54000 €

BFWC1R20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 315 mm de diàmetre, per a soldar 70,08000 €

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,21000 €

BFY5A900 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,25000 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, soldat

0,11000 €

BFYC1M20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 250 mm de
diàmetre, soldat

1,60000 €

BFYC1R20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 315 mm de
diàmetre, soldat

2,00000 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm
de gruix

0,17000 €

BG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment

214,75000 €

BG161331 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
encastar

3,43000 €
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BG21H710 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,87000 €

BG21HA10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

8,70000 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,76000 €

BG2A1900 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador 10,89000 €

BG2A1A00 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm 14,75000 €

BG312130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,81000 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,83000 €

BG312630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,82000 €

BG312640 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,10000 €

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

5,74000 €

BG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

22,53000 €

BG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

22,96000 €

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

45,55000 €

BG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

47,04000 €

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

48,23000 €

BG415DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

51,26000 €

BG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

65,22000 €

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

103,86000 €

BG42GCKK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma,
UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

115,95000 €

BG4R4005 u Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de
maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina

20,06000 €

BG61K220 u Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment 2,97000 €



Institut Català de Recerca de l´Aigua - Edifici H2O
Projecte tècnic per a l´adequaió del laboratori de radioisòtops de l´edifici H2O
Obres i instal·lacions LOT 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

BG61L220 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment 4,35000 €

BG628182 u Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla, preu mitjà,
per a muntar sobre bastidor o caixa

1,73000 €

BG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

2,12000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,57000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,17000 €

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 0,44000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,44000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,39000 €

BH61AFBB u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 300 a 340
lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt

94,02000 €

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 4,71000 €

BHB17662 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 2 tubs fluorescents de 58 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65

51,23000 €

BHU8T3Q0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T5/G5 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

9,98000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,48000 €

BM11AA20 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma
UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície

59,62000 €

BMD62220 m Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 0,35000 €

BMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 0,58000 €

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210
x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar mecànicament

3,35000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,38000 €

BN315420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt

15,70000 €

BN3GF670 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2
vies, DN 20 (per a tub de 25 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

15,70000 €

BP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265

0,61000 €

BP738172 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 5e U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu
mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

5,59000 €
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D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 81,71000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,12000 = 19,12000

Subtotal: 19,12000 19,12000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,99000 = 1,39300

Subtotal: 1,39300 1,39300
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 116,11000 = 23,22200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 21,56000 = 37,51440
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,34000 = 0,26800

Subtotal: 61,00440 61,00440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19120

COST DIRECTE 81,70860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,70860

D0718641 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 83,33000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,12000 = 19,12000

Subtotal: 19,12000 19,12000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,99000 = 1,39300

Subtotal: 1,39300 1,39300
Materials

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,500      x 1,11000 = 0,55500

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,250      x 106,62000 = 26,65500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 21,56000 = 35,14280
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,34000 = 0,26800

Subtotal: 62,62080 62,62080
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19120

COST DIRECTE 83,32500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,32500

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 97,47000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 16,50000 = 16,50000

Subtotal: 16,50000 16,50000
Materials

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,10000 = 80,00000

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,34000 = 0,80400

Subtotal: 80,80400 80,80400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16500

COST DIRECTE 97,46900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,46900
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P-1 E612BR1R m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:6, amb ciment CEM I i additiu inclusor
aire/plastificant

Rend.: 1,000 29,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,55000 = 6,49250
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 20,72000 = 14,50400

Subtotal: 20,99650 20,99650
Materials

D0718641 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0216      x 83,32500 = 1,79982

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,200      x 0,20000 = 6,24000

Subtotal: 8,03982 8,03982

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52491

COST DIRECTE 29,56123
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,56123

P-2 E614J711 m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó
de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de
guix

Rend.: 1,000 11,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,130 /R x 18,55000 = 2,41150
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,260 /R x 20,72000 = 5,38720

Subtotal: 7,79870 7,79870
Materials

B0F8K370 u Supermaó de 450x230x70 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

8,364      x 0,34000 = 2,84376

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

6,9225      x 0,10000 = 0,69225

Subtotal: 3,53601 3,53601

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19497

COST DIRECTE 11,52968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,52968
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P-3 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 17,16000 = 0,25740
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 18,43000 = 0,55290

Subtotal: 0,81030 0,81030
Materials

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 1,100      x 0,21000 = 0,23100

Subtotal: 0,23100 0,23100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01215

COST DIRECTE 1,05345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05345

P-4 E8121113 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb escaiola A segons la norma
UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 4,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,065 /R x 16,50000 = 1,07250
A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,130 /R x 18,43000 = 2,39590

Subtotal: 3,46840 3,46840
Materials

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,10000 = 0,07980

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0123      x 97,46900 = 1,19887

Subtotal: 1,27867 1,27867

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08671

COST DIRECTE 4,83378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,83378

P-5 E93A3213 m2 Capa d'anivellament del suport per a paviments
laminars de gruix 2 mm, amb pasta autonivelladora
d'adormiment normal per a suports no absorbents,
prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,022 /R x 18,43000 = 0,40546

Subtotal: 0,40546 0,40546
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Materials
B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,150      x 3,42000 = 0,51300
B93A0120 kg Pasta autonivelladora d'adormiment normal 3,300      x 0,95000 = 3,13500

Subtotal: 3,64800 3,64800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00608

COST DIRECTE 4,05954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05954

P-6 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 20,72000 = 1,03600

Subtotal: 1,03600 1,03600
Materials

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 0,004      x 515,62000 = 2,06248

Subtotal: 2,06248 2,06248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01554

COST DIRECTE 3,11402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11402

P-7 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,015 /R x 18,43000 = 0,27645
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,015 /R x 17,16000 = 0,25740

Subtotal: 0,53385 0,53385
Materials

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,48000 = 1,77600

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 1,78712 1,78712

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00801

COST DIRECTE 2,32898
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32898
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P-8 EASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada.
Inclou maneta inox, pany i clau.

Rend.: 1,000 251,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 18,72000 = 4,68000

Subtotal: 4,68000 4,68000
Materials

BASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 90x210 cm, preu alt

1,000      x 246,52000 = 246,52000

Subtotal: 246,52000 246,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11700

COST DIRECTE 251,31700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,31700

P-9 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 11,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 18,29000 = 3,29220
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,260 /R x 20,72000 = 5,38720

Subtotal: 8,67940 8,67940
Materials

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000
BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,84000 = 0,84000
BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,000      x 1,38000 = 1,38000

Subtotal: 2,23000 2,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13019

COST DIRECTE 11,03959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,03959

P-10 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 19,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,260 /R x 20,72000 = 5,38720
A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 18,29000 = 3,29220

Subtotal: 8,67940 8,67940
Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 6,25000 = 6,25000
BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,000      x 4,32000 = 4,32000

Subtotal: 10,66000 10,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13019

COST DIRECTE 19,46959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,46959

P-11 ED359356 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 148,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 20,72000 = 62,16000
A0140000 h Manobre 1,900 /R x 18,55000 = 35,24500

Subtotal: 97,40500 97,40500
Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,062      x 81,70860 = 5,06593

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 1,000      x 17,56000 = 17,56000
B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50

mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

73,337      x 0,31000 = 22,73447

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,34000 = 0,00134
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0032      x 116,11000 = 0,37155

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588      x 67,90000 = 3,99252

Subtotal: 49,72581 49,72581
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,46108

COST DIRECTE 148,59189
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,59189

P-12 EE42Q154 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Connectat a fan-coil existent. inclou elements
auxiliars de muntatge.

Rend.: 1,000 23,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 18,29000 = 5,48700
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 20,72000 = 6,21600

Subtotal: 11,70300 11,70300
Materials

BE42Q151 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

1,020      x 9,19000 = 9,37380

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

0,330      x 6,02000 = 1,98660

Subtotal: 11,36040 11,36040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17555

COST DIRECTE 23,23895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,23895

P-13 EE42Q324 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 16,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 20,72000 = 5,18000
A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 18,29000 = 4,57250

Subtotal: 9,75250 9,75250
Materials

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre

0,330      x 5,45000 = 1,79850

BE42Q321 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020      x 4,36000 = 4,44720

Subtotal: 6,24570 6,24570



Institut Català de Recerca de l´Aigua - Edifici H2O
Projecte tècnic per a l´adequaió del laboratori de radioisòtops de l´edifici H2O
Obres i instal·lacions LOT 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14629

COST DIRECTE 16,14449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,14449

P-14 EE4ZDJ14 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 100 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 20,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 18,29000 = 4,57250
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 20,72000 = 5,18000

Subtotal: 9,75250 9,75250
Materials

BE4DJ120 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat,
antirregolfant, de 100 mm de diàmetre

1,000      x 10,78000 = 10,78000

Subtotal: 10,78000 10,78000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24381

COST DIRECTE 20,77631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,77631

P-15 EEKP1401 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb
fusible bimetàl·lic i un final de carrera, col·locats a
comporta tallafocs

Rend.: 1,000 32,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 18,29000 = 3,65800
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 20,72000 = 4,14400

Subtotal: 7,80200 7,80200
Materials

BEKP1400 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb
fusible bimetàl·lic i un final de carrera

1,000      x 24,24000 = 24,24000

Subtotal: 24,24000 24,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11703

COST DIRECTE 32,15903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,15903

P-16 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

Rend.: 1,000 149,50 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 20,72000 = 8,28800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 18,29000 = 7,31600

Subtotal: 15,60400 15,60400
Materials

BEKP2210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària

1,000      x 133,66000 = 133,66000

Subtotal: 133,66000 133,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23406

COST DIRECTE 149,49806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,49806

P-17 EEKP5511 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

Rend.: 1,000 180,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 20,72000 = 8,28800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 18,29000 = 7,31600

Subtotal: 15,60400 15,60400
Materials

BEKP5510 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm
d'alçària

1,000      x 164,26000 = 164,26000

Subtotal: 164,26000 164,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23406

COST DIRECTE 180,09806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,09806

P-18 EEN11491 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia mitja, de la classe G-4
segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de
48 mm de gruix, bastiment d'acer galvanitzat, cabal
nominal de 3420 m3/h i caiguda de pressió inicial de
45 Pa, amb un rendiment mig gravimètric del 90 %,
muntat sobre bastidor o caixa

Rend.: 1,000 15,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 18,29000 = 1,82900
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 20,72000 = 2,07200
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Subtotal: 3,90100 3,90100
Materials

BEN11491 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia mitja, de la classe G-4
segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de
48 mm de gruix, bastiment d'acer galvanitzat, cabal
nominal de 3420 m3/h i caiguda de pressió inicial de
45 Pa, amb un rendiment mig gravimètric del 90 %

1,000      x 11,42000 = 11,42000

Subtotal: 11,42000 11,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05852

COST DIRECTE 15,37952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,37952

P-19 EENP1291 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer
galvanitzat, per a muntar entre conductes o als
extrems del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de
75 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per
molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè,
accessibilitat lateral, col·locat. Inclou tall al conducte,
muntatge del bastiment amb el filtre, remats i
accessoris de muntatge. Totalment acabat per a
funcionar.

Rend.: 1,000 56,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 20,72000 = 8,28800
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 18,29000 = 7,31600

Subtotal: 15,60400 15,60400
Materials

BENP1291 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer
galvanitzat, per a muntar entre conductes o als
extrems del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de
75 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per
molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè,
accessibilitat lateral

1,000      x 40,25000 = 40,25000

Subtotal: 40,25000 40,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23406

COST DIRECTE 56,08806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,08806

P-20 EF5283B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 8,40 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 20,72000 = 2,27920
A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 18,29000 = 2,01190

Subtotal: 4,29110 4,29110
Materials

B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,30000 = 0,12000
BF528300 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre

nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 3,54000 = 3,61080

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,500      x 0,21000 = 0,10500

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,150      x 1,36000 = 0,20400

Subtotal: 4,03980 4,03980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06437

COST DIRECTE 8,39527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,39527

P-21 EF5295B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 11,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 20,72000 = 2,48640
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 18,29000 = 2,19480

Subtotal: 4,68120 4,68120
Materials

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,34000 = 0,13600
BFY5A900 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub

de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,500      x 0,25000 = 0,12500

BFW529B0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,150      x 1,71000 = 0,25650

BF529500 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 6,52000 = 6,65040

Subtotal: 7,16790 7,16790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07022

COST DIRECTE 11,91932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,91932
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P-22 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 4,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 18,29000 = 1,09740
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 20,72000 = 1,24320

Subtotal: 2,34060 2,34060
Materials

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,23000 = 0,36900

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 1,17000 = 1,19340

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,050      x 0,37000 = 0,38850

Subtotal: 2,06090 2,06090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03511

COST DIRECTE 4,43661
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43661

P-23 EFC94P5W m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 250 mm, aïllament i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 10 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 9,141 120,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,085 /R x 20,72000 = 0,19267
A013M000 h Ajudant muntador 0,085 /R x 18,29000 = 0,17007

Subtotal: 0,36274 0,36274
Materials

BFWC1M20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 250
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 52,54000 = 15,76200

BFYC1M20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 250 mm de diàmetre,
soldat

1,000      x 1,60000 = 1,60000

B0A72U00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 250 mm
de diàmetre interior

0,900      x 3,80000 = 3,42000

BFC93P5W m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 250 mm, aïllament i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 10 bar

1,020      x 97,49000 = 99,43980



Institut Català de Recerca de l´Aigua - Edifici H2O
Projecte tècnic per a l´adequaió del laboratori de radioisòtops de l´edifici H2O
Obres i instal·lacions LOT 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 120,22180 120,22180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00544

COST DIRECTE 120,58998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,58998

P-24 EFC94P5Y m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 315 mm, aïllament i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 10 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 2,528 182,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 18,29000 = 0,65115
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 20,72000 = 0,73766

Subtotal: 1,38881 1,38881
Materials

BFYC1R20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 315 mm de diàmetre,
soldat

1,000      x 2,00000 = 2,00000

BFWC1R20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 315
mm de diàmetre, per a soldar

0,280      x 70,08000 = 19,62240

BFC93P5Y m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 315 mm, aïllament i protecció
exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de
servei de 10 bar

1,000      x 156,81000 = 156,81000

B0A72V00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 315 mm
de diàmetre interior

0,500      x 4,80000 = 2,40000

Subtotal: 180,83240 180,83240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02083

COST DIRECTE 182,24204
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,24204

P-25 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 6,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 20,72000 = 1,86480



Institut Català de Recerca de l´Aigua - Edifici H2O
Projecte tècnic per a l´adequaió del laboratori de radioisòtops de l´edifici H2O
Obres i instal·lacions LOT 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 18,29000 = 1,64610

Subtotal: 3,51090 3,51090
Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,85000 = 2,90700

Subtotal: 3,07700 3,07700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05266

COST DIRECTE 6,64056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64056

P-26 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 6,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 18,29000 = 1,64610
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 20,72000 = 1,86480

Subtotal: 3,51090 3,51090
Materials

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,89000 = 2,94780

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 3,11780 3,11780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05266

COST DIRECTE 6,68136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68136

P-27 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat

Rend.: 1,000 7,66 €
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superficialment amb grau de dificultat mitjà

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 18,29000 = 1,82900
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,72000 = 2,07200

Subtotal: 3,90100 3,90100
Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,46000 = 3,52920

Subtotal: 3,69920 3,69920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05852

COST DIRECTE 7,65872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,65872

P-28 EG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 217,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 18,29000 = 0,45725
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 20,72000 = 0,51800

Subtotal: 0,97525 0,97525
Materials

BG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment

1,000      x 214,75000 = 214,75000

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,57000 = 1,57000

Subtotal: 216,32000 216,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01463

COST DIRECTE 217,30988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,30988

P-29 EG161331 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-65, encastada

Rend.: 1,000 10,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import



Institut Català de Recerca de l´Aigua - Edifici H2O
Projecte tècnic per a l´adequaió del laboratori de radioisòtops de l´edifici H2O
Obres i instal·lacions LOT 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,29000 = 0,91450
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 20,72000 = 6,21600

Subtotal: 7,13050 7,13050
Materials

BG161331 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a encastar

1,000      x 3,43000 = 3,43000

Subtotal: 3,43000 3,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10696

COST DIRECTE 10,66746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,66746

P-30 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 4,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,29000 = 0,91450
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 20,72000 = 0,76664

Subtotal: 1,68114 1,68114
Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BG21H710 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 2,87000 = 2,92740

Subtotal: 3,09740 3,09740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02522

COST DIRECTE 4,80376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,80376

P-31 EG21HA1J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 11,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,29000 = 0,91450
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,049 /R x 20,72000 = 1,01528

Subtotal: 1,92978 1,92978
Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BG21HA10 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 8,70000 = 8,87400

Subtotal: 9,04400 9,04400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02895

COST DIRECTE 11,00273
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,00273

P-32 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,29000 = 0,36580
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 20,72000 = 0,33152

Subtotal: 0,69732 0,69732
Materials

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,76000 = 0,77520

Subtotal: 0,77520 0,77520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01046

COST DIRECTE 1,48298
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48298

P-33 EG2A1902 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de
60x110 mm amb separador i muntada superficialment

Rend.: 1,000 14,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import



Institut Català de Recerca de l´Aigua - Edifici H2O
Projecte tècnic per a l´adequaió del laboratori de radioisòtops de l´edifici H2O
Obres i instal·lacions LOT 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 18,29000 = 1,20714
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 20,72000 = 1,36752

Subtotal: 2,57466 2,57466
Materials

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 1,000      x 0,44000 = 0,44000
BG2A1900 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de

60x110 mm amb separador
1,020      x 10,89000 = 11,10780

Subtotal: 11,54780 11,54780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03862

COST DIRECTE 14,16108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,16108

P-34 EG2A1A02 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de
60x150 mm muntada superficialment

Rend.: 1,000 18,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 20,72000 = 1,36752
A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 18,29000 = 1,20714

Subtotal: 2,57466 2,57466
Materials

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 1,000      x 0,44000 = 0,44000
BG2A1A00 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de

60x150 mm
1,020      x 14,75000 = 15,04500

Subtotal: 15,48500 15,48500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03862

COST DIRECTE 18,09828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,09828

P-35 EG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,72000 = 0,31080
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,29000 = 0,27435

Subtotal: 0,58515 0,58515
Materials

BG312130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,81000 = 0,82620
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Subtotal: 0,82620 0,82620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00878

COST DIRECTE 1,42013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42013

P-36 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,72000 = 0,31080
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,29000 = 0,27435

Subtotal: 0,58515 0,58515
Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,83000 = 1,86660

Subtotal: 1,86660 1,86660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00878

COST DIRECTE 2,46053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46053

P-37 EG312634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,29000 = 0,27435
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,72000 = 0,31080

Subtotal: 0,58515 0,58515
Materials

BG312630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,82000 = 2,87640

Subtotal: 2,87640 2,87640
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00878

COST DIRECTE 3,47033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47033

P-38 EG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,72000 = 0,31080
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,29000 = 0,27435

Subtotal: 0,58515 0,58515
Materials

BG312640 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 4,10000 = 4,18200

Subtotal: 4,18200 4,18200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00878

COST DIRECTE 4,77593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77593

P-39 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,72000 = 0,82880
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 18,29000 = 0,73160

Subtotal: 1,56040 1,56040
Materials

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 5,74000 = 5,85480

Subtotal: 5,85480 5,85480
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02341

COST DIRECTE 7,43861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43861

P-40 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 30,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,29000 = 3,65800
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,72000 = 4,14400

Subtotal: 7,80200 7,80200
Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,44000 = 0,44000

BG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 22,53000 = 22,53000

Subtotal: 22,97000 22,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11703

COST DIRECTE 30,88903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,88903

P-41 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 31,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,29000 = 3,65800
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,72000 = 4,14400

Subtotal: 7,80200 7,80200
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Materials
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors

magnetotèrmics
1,000      x 0,44000 = 0,44000

BG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 22,96000 = 22,96000

Subtotal: 23,40000 23,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11703

COST DIRECTE 31,31903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,31903

P-42 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 54,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,29000 = 3,65800
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 20,72000 = 4,76560

Subtotal: 8,42360 8,42360
Materials

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 45,55000 = 45,55000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 45,99000 45,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12635

COST DIRECTE 54,53995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,53995

P-43 EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 56,03 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 20,72000 = 4,76560
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,29000 = 3,65800

Subtotal: 8,42360 8,42360
Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,44000 = 0,44000

BG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 47,04000 = 47,04000

Subtotal: 47,48000 47,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12635

COST DIRECTE 56,02995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,02995

P-44 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 57,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 20,72000 = 4,76560
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,29000 = 3,65800

Subtotal: 8,42360 8,42360
Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,44000 = 0,44000

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 48,23000 = 48,23000

Subtotal: 48,67000 48,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12635

COST DIRECTE 57,21995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,21995
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P-45 EG415DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 60,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,29000 = 3,65800
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 20,72000 = 4,76560

Subtotal: 8,42360 8,42360
Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,44000 = 0,44000

BG415DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 51,26000 = 51,26000

Subtotal: 51,70000 51,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12635

COST DIRECTE 60,24995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,24995

P-46 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 76,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 20,72000 = 7,25200
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,29000 = 3,65800

Subtotal: 10,91000 10,91000
Materials

BG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm

1,000      x 65,22000 = 65,22000
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d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors

diferencials
1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 65,61000 65,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16365

COST DIRECTE 76,68365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,68365

P-47 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 118,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,29000 = 3,65800
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,72000 = 10,36000

Subtotal: 14,01800 14,01800
Materials

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 103,86000 = 103,86000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 104,25000 104,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21027

COST DIRECTE 118,47827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,47827

P-48 EG42GCKK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps
de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 130,57 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,72000 = 10,36000
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,29000 = 3,65800

Subtotal: 14,01800 14,01800
Materials

BG42GCKK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3
A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de
retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de
4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 115,95000 = 115,95000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 116,34000 116,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21027

COST DIRECTE 130,56827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,56827

P-49 EG4R4005 u Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i
comandament de 230 V, amb indicador de maniobres
d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent,
sense vibracions de la bobina, instal·lat. Inclou
indicador lluminós de presència de corrent.

Rend.: 1,000 27,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,72000 = 4,14400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,29000 = 3,65800

Subtotal: 7,80200 7,80200
Materials

BG4R4005 u Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i
comandament de 230 V, amb indicador de maniobres
d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent,
sense vibracions de la bobina

1,000      x 20,06000 = 20,06000

Subtotal: 20,06000 20,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11703

COST DIRECTE 27,97903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,97903

P-50 EG61K221 u Caixa d'1 element, per a mecanisme universal,
d'ABS, de preu alt, muntada superficialment amb
tapa de protecció.

Rend.: 1,000 8,40 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 18,29000 = 1,20714
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,72000 = 4,14400

Subtotal: 5,35114 5,35114
Materials

BG61K220 u Caixa d'1 element, per a mecanisme universal,
d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment

1,000      x 2,97000 = 2,97000

Subtotal: 2,97000 2,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08027

COST DIRECTE 8,40141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,40141

P-51 EG61L221 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal,
d'ABS, de preu alt, muntada superficialment. IP56
amb tapa de protecció.

Rend.: 1,000 9,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 18,29000 = 1,20714
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,72000 = 4,14400

Subtotal: 5,35114 5,35114
Materials

BG61L220 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal,
d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment

1,000      x 4,35000 = 4,35000

Subtotal: 4,35000 4,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08027

COST DIRECTE 9,78141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,78141

P-52 EG628182 u Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla, preu mitjà,
muntat sobre bastidor o caixa

Rend.: 1,000 7,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,72000 = 3,10800
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,29000 = 2,43257

Subtotal: 5,54057 5,54057
Materials

BG628182 u Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a
muntar sobre bastidor o caixa

1,000      x 1,73000 = 1,73000
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Subtotal: 1,73000 1,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08311

COST DIRECTE 7,35368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35368

P-53 EG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa de color segons plànols, preu
mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

Rend.: 1,000 7,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,72000 = 3,10800
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,29000 = 2,43257

Subtotal: 5,54057 5,54057
Materials

BG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre
bastidor o caixa

1,000      x 2,12000 = 2,12000

Subtotal: 2,12000 2,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08311

COST DIRECTE 7,74368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,74368

P-54 EH61AFBF u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau
de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6
W, flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt, col·locada encastat

Rend.: 1,000 110,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 20,72000 = 6,21600
A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 18,29000 = 5,48700

Subtotal: 11,70300 11,70300
Materials

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 4,71000 = 4,71000

BH61AFBB u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau
de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6
W, flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt

1,000      x 94,02000 = 94,02000
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Subtotal: 98,73000 98,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17555

COST DIRECTE 110,60855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,60855

P-55 EHB17667 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic
amb 2 fluorescents de 58 W del tipus T5/G5,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre.
Inclou espàrrecs de suport per subjecció a sostre.

Rend.: 1,000 90,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,390 /R x 18,29000 = 7,13310
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,390 /R x 20,72000 = 8,08080

Subtotal: 15,21390 15,21390
Materials

BHU8T3Q0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T5/G5 de 58
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

2,000      x 9,98000 = 19,96000

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

1,000      x 3,48000 = 3,48000

BHB17662 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per
a 2 tubs fluorescents de 58 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65

1,000      x 51,23000 = 51,23000

Subtotal: 74,67000 74,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22821

COST DIRECTE 90,11211
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,11211

P-56 EM11AA20 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra
incendis analògica-algorítmica, segons norma
UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

Rend.: 1,000 69,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 20,72000 = 4,97280
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 18,29000 = 4,38960

Subtotal: 9,36240 9,36240
Materials

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,38000 = 0,38000
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BM11AA20 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra
incendis analògica-algorítmica, segons norma
UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície

1,000      x 59,62000 = 59,62000

Subtotal: 60,00000 60,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14044

COST DIRECTE 69,50284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,50284

P-57 EMD62223 m Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 +
2x0,75 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,72000 = 0,31080
A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 18,29000 = 0,27435

Subtotal: 0,58515 0,58515
Materials

BMD62220 m Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 +
2x0,75 mm2

1,050      x 0,35000 = 0,36750

Subtotal: 0,36750 0,36750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00878

COST DIRECTE 0,96143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96143

P-58 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i
col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,72000 = 0,31080
A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 18,29000 = 0,27435

Subtotal: 0,58515 0,58515
Materials

BMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 1,000      x 0,58000 = 0,58000

Subtotal: 0,58000 0,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00878

COST DIRECTE 1,17393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17393

P-59 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 9,29 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 20,72000 = 3,10800
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 18,29000 = 2,74350

Subtotal: 5,85150 5,85150
Materials

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, per a fixar mecànicament

1,000      x 3,35000 = 3,35000

Subtotal: 3,35000 3,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08777

COST DIRECTE 9,28927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,28927

P-60 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 22,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 18,29000 = 3,01785
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 20,72000 = 3,41880

Subtotal: 6,43665 6,43665
Materials

BN315420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt

1,000      x 15,70000 = 15,70000

Subtotal: 15,70000 15,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09655

COST DIRECTE 22,23320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,23320

P-61 EN3GF677 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 20 (per a tub de 25 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada superficialment

Rend.: 1,000 22,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 20,72000 = 3,41880
A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 18,29000 = 3,01785

Subtotal: 6,43665 6,43665
Materials

BN3GF670 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 20 (per a tub de 25 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta

1,000      x 15,70000 = 15,70000

Subtotal: 15,70000 15,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09655

COST DIRECTE 22,23320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,23320

P-62 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o
canal

Rend.: 1,000 1,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,72000 = 0,31080
A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 18,29000 = 0,27435

Subtotal: 0,58515 0,58515
Materials

BP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 50265

1,050      x 0,61000 = 0,64050

Subtotal: 0,64050 0,64050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00878

COST DIRECTE 1,23443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23443

P-63 EP738172 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 5e U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 20,72000 = 3,72960

Subtotal: 3,72960 3,72960
Materials

BP738172 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 5e U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000      x 5,59000 = 5,59000

Subtotal: 5,59000 5,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05594

COST DIRECTE 9,37554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,37554

P-64 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,12000 = 1,91200

Subtotal: 1,91200 1,91200
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,100 /R x 10,69000 = 1,06900

Subtotal: 1,06900 1,06900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04780

COST DIRECTE 3,02880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02880

P-65 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 126,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,55000 = 7,42000
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,12000 = 76,48000

Subtotal: 83,90000 83,90000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 16,58000 = 33,16000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 50,00000 = 8,45500

Subtotal: 41,61500 41,61500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,25850

COST DIRECTE 126,77350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,77350

P-66 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 64,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,425 /R x 18,55000 = 63,53375

Subtotal: 63,53375 63,53375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,95301

COST DIRECTE 64,48676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,48676

P-67 K2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1,5 m de fondària

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,55000 = 1,85500

Subtotal: 1,85500 1,85500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02783

COST DIRECTE 1,88283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88283

P-68 K2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat
de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Rend.: 1,000 29,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 18,55000 = 0,46375

Subtotal: 0,46375 0,46375
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,016 /R x 71,05000 = 1,13680

Subtotal: 1,13680 1,13680
Materials

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 2,035      x 13,62000 = 27,71670

Subtotal: 27,71670 27,71670
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00696

COST DIRECTE 29,32421
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,32421

P-69 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 19,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 19,80000 = 19,80000

Subtotal: 19,80000 19,80000

COST DIRECTE 19,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,80000

P-70 K2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 7,50000 = 10,87500

Subtotal: 10,87500 10,87500

COST DIRECTE 10,87500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87500

P-71 K89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 15,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 17,16000 = 0,85800
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 18,43000 = 9,58360

Subtotal: 10,44160 10,44160
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Materials
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 10,38000 = 2,64690
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 10,01000 = 2,04204

Subtotal: 4,68894 4,68894

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15662

COST DIRECTE 15,28716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,28716

P-72 K93615C0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 20 cm, abocat amb mitjans manuals.

Rend.: 1,000 21,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 20,72000 = 2,48640
A0140000 h Manobre 0,260 /R x 18,55000 = 4,82300

Subtotal: 7,30940 7,30940
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,206      x 67,90000 = 13,98740

Subtotal: 13,98740 13,98740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10964

COST DIRECTE 21,40644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,40644

P-73 XEAI0001 u Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa
existent. Inclou T, vàlvula manual de mateixa secció i
material que xarxa general, i elements auxiliars de
muntatge. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 180,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-74 XIIN0001 u Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa de
detecció d'incendis existent. Inclou connexió de
detectors d'incendis, adequació programa gestió i
elements auxiliars de la instal.lació. Inclou elements
auxiliars de muntatge.

Rend.: 1,000 110,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-75 XREC0010 u Formació de calaix de 170x170x50 cms amb panells
de guix EI-120

Rend.: 1,000 400,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________



Institut Català de Recerca de l´Aigua - Edifici H2O
Projecte tècnic per a l´adequaió del laboratori de radioisòtops de l´edifici H2O
Obres i instal·lacions LOT 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

P-76 XREF0010 u Adequació fals sostre existen a la nova distribució
amb plaques de 60x60 desmontables. Inclou
desmuntatge franja paret. Recol·locació plaques nova
distribució amb substitució de plaques de fals sostre
per modificació enllumenat amb guies i plaques
totalment acabat

Rend.: 1,000 125,32 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-77 XREP0010 m2 Pintat parament vertical amb pintura plàtica satinada
d'alta qualitat aplicant una capa de segellat Impercam
105 i dues capes d'acabat Campiplus Satinat de la
casa Euro Campi o equivalent.

Rend.: 1,000 4,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-78 XREP0020 m2 Enlluït amb dues capes de pasta anivelladora
Rualaix Rx-301 o equivalent a paret existent
remolinada per deixar acabat llis

Rend.: 1,000 10,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-79 XREP0030 m2 Pintat de paviment de formigó amb 3 capes de
pintura epoxi a l'aigua amb fresat amb disc de
diamant i tractament d'esquerdes amb fresat mecànic
amb aplicació d'una capa d'imprimació Epocem
Module, una capa de morter anivellant Sikafloor
Epocem 81 o equivalent i aplicació de tres capes de
pintura epoxi a l'aigua.Totalment acabat

Rend.: 1,000 25,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-80 XREP0050 m Subministrament i muntatge de mitja canya de PVC
entre paviment i paret, i entre paret i paret, amb radi 4
cm i altura 4 cm, totalment acabat.

Rend.: 1,000 8,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-81 XTPE0040 m Partida alçada en concepte d'arrencada de full i
bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou
adequació del buit d'obra per les dimensions de la
nova porta. Inclou enderroc i reposició de brancal i
col.locació de dintell.

Rend.: 1,000 125,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-82 XTPE0050 m Partida alçada en concepte de reparacions vàries
d'elements afectats durant l'execució de l'obra. Inclou
peces ceràmiques del bany annex i altres elements
afectats per l'obra.

Rend.: 1,000 150,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XEBT0001 u Partida alçada en concepte de connexió i adequació
de la xarxa projectada de baixa tensió al quadre de
distribució general existent. Inclou connexió a borners
dels quadres de servei corresponents i elements
auxiliars de muntatge.

Rend.: 1,000 200,12 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XESA0001 u Partida alçada en concepte de la connexió de la
xarxa de sanejament projectada a l'arqueta de
sanejament existent. Inclou enderroc de paret, i
accessoris de muntatge. Reparació de l'arqueta
existent, completament acabat i a punt pel seu ús.

Rend.: 1,000 220,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XICV2001 u Subministrament i muntatge de reixa per impulsió de
doble deflexió model 20-DH de la marca Koolair o
equivalent, de dimensions 200 x 100 mm, de
290m3/h de cabal màxim, amb aletes horitzontals i
verticals orientables individualment. Acabat en
alumini anoditzat o en RAL a definir per la propietat.
Inclou marc metàl·lic i elements auxiliars de
muntatge. Completament acabat.

Rend.: 1,000 21,41 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XICV4005 u Subministrament i muntatge de ventilador centrífug
de simple aspiració, model CMPT/4-30 de S&P o
equivalent, de 1450 rpm, potència absorvida 1,1 kW,
tensió alimentació 400V-50Hz, cabal màxim
4.420m3/h, fabricat en polipropilè per transvàs de
gasos corrosius, amb rodet d'àlabs cap endavant
directament acoblat a l'eix motor, IP55, clase F. Inclou
barret sortida d'expansió per evitar l'entrada de pluja i
vent en el conducte, protecció motor,... Inclou
acoblaments elàstics i elements auxiliars de
muntatge. Totalment instal.lat i a punt per funcionar.

Rend.: 1,000 1.233,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XICV5001 u Subministrament i muntatge de ventilador
heliocentrífug de baix perfil, model TD-250/100 Silent
de S&P o equivalent, dotat d'aïllament fonoabsorvent,
construit en material plàstic amb caixa de borns
externa, motor regulable 230V/50 Hz, equipat amb
juntes de goma en les boques d'entrada i sortida per
absorvir les vibracions. Potència màxima abosrvida
de 24 W, cabal lliure en descàrrega 240m3/h i nivell
de pressió sonora de 24 dB(A). Inclou elements
auxiliars de muntatge. Totalment instal·lat i a punt per
funcionar.

Rend.: 1,000 124,22 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XICVV002 u Partida alçada en concepte de ajudes a la paleteria,
inclou tot, formació, reparació, pintat, etc

Rend.: 1,000 125,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XICVV003 u Partida alçada en concepte de ajudes a la paleteria,
inclou tot, formació de forat de dimensions suficients
per el pas de totes les instal·lacions, reparació,
arremolinat, segellat amb perlita, pintat mateix color
que existent, tot acabat

Rend.: 1,000 65,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XIGT0001 u Partida alçada en concepte de connexió de la xarxa
existent. Inclou T, vàlvula de tall de la mateixa secció
que la xarxa existent, i elements auxiliars de
muntatge per deixar la xarxa general en el mateix
estat que actualment. Acabat i a punt pel servei.

Rend.: 1,000 210,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XISN0001 u Subministrament i muntatge de registre en forma ´´y´´
per a neteja de la xarxa de sanejament. Inclou
accessoris de muntatge. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 30,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XITC0002 u Partida alçada en concepte de connexió del cablejat
de la xarxa de telecomunicacions existent a l'espai
als diferents punts de veu i dades segons distribució
de projecte en el laboratori, segons plànols de
projecte. Inclou grimpatge i elements auxiliars de
muntatge de la instal.lació. Totalment acabat i apunt
per funcionar.

Rend.: 1,000 120,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 01  OBRA CIVIL
Títol 3 01  ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió sanejament a arqueta 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
3 Laboratori 1 i 2 2,000 4,900 9,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,200

2 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 2 0,500 4,900 0,200 0,490 C#*D#*E#*F#
3 Laboratori 2 cap arqueta sifònica 2,500 0,400 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta sifònica 0,600 0,600 0,200 0,072 C#*D#*E#*F#
7 Pas paret  laboratori 2 - bany annex 0,300 0,600 0,300 0,054 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,816

3 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejamet 6,300 0,400 0,400 1,008 C#*D#*E#*F#
3 Vitrina de gasos 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta sifònica 0,600 0,600 0,600 0,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,224

4 K2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió sanejament a arqueta
sifònica

2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 K2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejamet 6,300 0,400 0,200 0,504 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta sifònica 0,600 0,600 0,200 0,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,576

6 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat
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Obres i instal·lacions LOT 1

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment
2 Laboratori 2 2,200 4,900 0,200 1,250 2,695 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Laboratori 2 cap arqueta sifònica 2,500 0,400 0,200 1,250 0,250 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta sifònica 0,600 0,600 0,200 1,250 0,090 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Rasa C#*D#*E#*F#
9 Sanejamet 1,000 0,400 0,200 1,250 0,100 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Vitrina de gasos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Arqueta sifònica 0,600 0,600 0,400 1,250 0,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,315

7 K2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment
2 Laboratori 2 2,200 4,900 0,200 1,250 2,695 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Laboratori 2 cap arqueta sifònica 2,500 0,400 0,200 1,250 0,250 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta sifònica 0,600 0,600 0,200 1,250 0,090 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Rasa C#*D#*E#*F#
9 Sanejamet 1,000 0,400 0,200 1,250 0,100 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Vitrina de gasos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Arqueta sifònica 0,600 0,600 0,400 1,250 0,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,315

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 01  OBRA CIVIL
Títol 3 02  DIVISIONS INTERIORS

1 E612BR1R m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant
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Obres i instal·lacions LOT 1

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 1 i 2 4,900 4,500 22,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,050

2 E8121113 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 1 i 2 2,000 4,900 3,000 29,400 C#*D#*E#*F#
2 Vestíbul 8,700 2,000 17,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,800

3 XREP0010 m2 Pintat parament vertical amb pintura plàtica satinada d'alta qualitat aplicant una capa de segellat Impercam 105 i
dues capes d'acabat Campiplus Satinat de la casa Euro Campi o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 1 i 2 4,000 4,900 3,000 58,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 7,550 3,000 45,300 C#*D#*E#*F#
3 Vestíbul 8,700 2,000 17,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,500

4 XREP0020 m2 Enlluït amb dues capes de pasta anivelladora Rualaix Rx-301 o equivalent a paret existent remolinada per
deixar acabat llis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 1 i 2 2,000 7,550 3,000 45,300 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,900 3,000 29,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,700

5 XREP0050 m Subministrament i muntatge de mitja canya de PVC entre paviment i paret, i entre paret i paret, amb radi 4 cm i
altura 4 cm, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 1 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Columna laboratori 1 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Laboratori 2 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestíbul 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

6 E614J711 m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestíbul 2,300 4,500 10,350 C#*D#*E#*F#
2 0,810 4,500 3,645 C#*D#*E#*F#
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Projecte tècnic per a l´adequaió del laboratori de radioisòtops de l´edifici H2O
Obres i instal·lacions LOT 1

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 13,995

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 01  OBRA CIVIL
Títol 3 03  PORTES INTERIORS

1 XTPE0040 m Partida alçada en concepte d'arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Inclou adequació del buit d'obra per les dimensions de la nova porta. Inclou
enderroc i reposició de brancal i col.locació de dintell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada. Inclou
maneta inox, pany i clau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Laboratori 1 i 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 K89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 1 i 2 Portes RF 3,000 2,000 0,900 2,100 11,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,340

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 01  OBRA CIVIL
Títol 3 04  PAVIMENTS

1 K93615C0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20
cm, abocat amb mitjans manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 2 0,000 4,900 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Vitrina de gasos 0,000 0,900 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Laboratori 2 cap arqueta sifònica 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta sifònica 4,000 0,050 0,600 0,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,520

2 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 Laboratori 2 2,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Laboratori 2 cap arqueta sifònica 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

3 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 2 cap arqueta sifònica 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta sifònica 4,000 0,050 0,600 0,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,120

4 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LAboratori 2 cap arqueta sifònica 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta sifònica 4,000 0,050 0,600 0,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,120

5 XREP0030 m2 Pintat de paviment de formigó amb 3 capes de pintura epoxi a l'aigua amb fresat amb disc de diamant i
tractament d'esquerdes amb fresat mecànic amb aplicació d'una capa d'imprimació Epocem Module, una capa
de morter anivellant Sikafloor Epocem 81 o equivalent i aplicació de tres capes de pintura epoxi a
l'aigua.Totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 1 4,900 5,200 25,480 C#*D#*E#*F#
2 Laboratori 2 4,900 2,200 10,780 C#*D#*E#*F#
4 Laboratori 2 cap arqueta sifònica 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta sifònica 4,000 0,050 0,600 0,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,380

6 XREP0050 m Subministrament i muntatge de mitja canya de PVC entre paviment i paret, i entre paret i paret, amb radi 4 cm i
altura 4 cm, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 1 2,000 4,900 9,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 5,200 10,400 C#*D#*E#*F#
3 Laboratori 2 2,000 4,900 9,800 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,400

7 E93A3213 m2 Capa d'anivellament del suport per a paviments laminars de gruix 2 mm, amb pasta autonivelladora
d'adormiment normal per a suports no absorbents, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 1 4,900 5,200 25,480 C#*D#*E#*F#
2 Laboratori 2 4,900 2,200 10,780 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

4 Laboratori 2 cap arqueta sifònica 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta sifònica 4,000 0,050 0,600 0,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,380

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 01  OBRA CIVIL
Títol 3 05  SOSTRES

1 XREF0010 u Adequació fals sostre existen a la nova distribució amb plaques de 60x60 desmontables. Inclou desmuntatge
franja paret. Recol·locació plaques nova distribució amb substitució de plaques de fals sostre per modificació
enllumenat amb guies i plaques totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 1 i 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 01  OBRA CIVIL
Títol 3 06  ACCÉS A SERVEIS

1 XREC0010 u Formació de calaix de 170x170x50 cms amb panells de guix EI-120

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 01  OBRA CIVIL
Títol 3 07  VARIS

1 XTPE0050 m Partida alçada en concepte de reparacions vàries d'elements afectats durant l'execució de l'obra. Inclou peces
ceràmiques del bany annex i altres elements afectats per l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 02  INST. BAIXA TENSIÓ
Títol 3 01  QUADRE DE PROTECCIÓ I MANIOBRA

1 EG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ.L21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG42GCKK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QDG - Diferencial
40A/4p/300mA/retardat

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QDG 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 SQ.L21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ.L21 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ.L21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ.L21 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QDG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 SQ.L21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQ.L21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QDG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 SQ.L21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EG415DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QDG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 SQ.L21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EG4R4005 u Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres
d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, instal·lat. Inclou indicador
lluminós de presència de corrent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capçaleres quadre general laboratori 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 02  INST. BAIXA TENSIÓ
Títol 3 02  DISTRIBUCIÓ

1 EG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 221,000 221,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

3 EG312634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

4 EG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

5 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6 EG161331 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
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Institut Català de Recerca de l´Aigua - Edifici H2O
Projecte tècnic per a l´adequaió del laboratori de radioisòtops de l´edifici H2O
Obres i instal·lacions LOT 1

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#
2 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,000

8 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 EG21HA1J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 EG2A1902 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,500

11 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió variador - ventilador 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 02  INST. BAIXA TENSIÓ
Títol 3 03  MECANISMES

1 EG628182 u Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre
bastidor o caixa
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Laboratori 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestíbul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EG61K221 u Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment amb tapa de
protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interruptors enllumenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Interruptors extra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Endolls tapa vermella 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Endolls tapa taronja 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Endolls tapa blanca 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 Endolls extra vermell 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Endolls extra taronja 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Endolls extra blanc 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

3 EG61L221 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment. IP56 amb tapa
de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Endolls neveres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa de color segons plànols, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapa vermella 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Tapa taronja 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Tapa balnca 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Tapa extra vermell 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Tapa extra taronja 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Tapa extra blanc 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 02  INST. BAIXA TENSIÓ
Títol 3 04  ENLLUMENAT

1 EHB17667 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 58 W del tipus T5/G5, rectangular, amb
xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre. Inclou espàrrecs de suport per
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Obres i instal·lacions LOT 1

AMIDAMENTS Pàg.: 12

subjecció a sostre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laboratori 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Laboratori 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 02  INST. BAIXA TENSIÓ
Títol 3 05  VARIS

1 XEBT0001 u Partida alçada en concepte de connexió i adequació de la xarxa projectada de baixa tensió al quadre de
distribució general existent. Inclou connexió a borners dels quadres de servei corresponents i elements auxiliars
de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 03  INST. CLIMATITZACIÓ
Títol 3 01  DISTRIBUCIÓ

1 EE42Q154 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment. Connectat a fan-coil existent. inclou elements auxiliars de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 XICV2001 u Subministrament i muntatge de reixa per impulsió de doble deflexió model 20-DH de la marca Koolair o
equivalent, de dimensions 200 x 100 mm, de 290m3/h de cabal màxim, amb aletes horitzontals i verticals
orientables individualment. Acabat en alumini anoditzat o en RAL a definir per la propietat. Inclou marc metàl·lic i
elements auxiliars de muntatge. Completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 03  INST. CLIMATITZACIÓ
Títol 3 02  VARIS

1 XICVV002 u Partida alçada en concepte de ajudes a la paleteria, inclou tot, formació, reparació, pintat, etc
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 04  INST. SANEJAMENT
Títol 3 01  CONDUCTES

1 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 ED359356 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XISN0001 u Subministrament i muntatge de registre en forma ´´y´´ per a neteja de la xarxa de sanejament. Inclou accessoris
de muntatge. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 04  INST. SANEJAMENT
Títol 3 02  VARIS

1 XESA0001 u Partida alçada en concepte de la connexió de la xarxa de sanejament projectada a l'arqueta de sanejament
existent. Inclou enderroc de paret, i accessoris de muntatge. Reparació de l'arqueta existent, completament
acabat i a punt pel seu ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 05  INST. AIGUA
Títol 3 01  DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA

1 EF5295B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 EF5283B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

3 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EG2A1A02 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm muntada superficialment
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixant aigüera laboratori 1 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
2 Baixant aigüera laboratori 2 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 XEAI0001 u Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa existent. Inclou T, vàlvula manual de mateixa secció i
material que xarxa general, i elements auxiliars de muntatge. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 05  INST. AIGUA
Títol 3 02  DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DESTIL·LADA

1 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 EN3GF677 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 20
(per a tub de 25 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 XEAI0001 u Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa existent. Inclou T, vàlvula manual de mateixa secció i
material que xarxa general, i elements auxiliars de muntatge. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 06  INST. TELECOMUNICACIONS
Títol 3 01  DISTRIBUCIÓ

1 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Extra 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

2 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Extra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 06  INST. TELECOMUNICACIONS
Títol 3 02  ELEMENTS

1 EP738172 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria
5e U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Extra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EG61K221 u Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment amb tapa de
protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Extra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

Capítol 06  INST. TELECOMUNICACIONS
Títol 3 03  VARIS

1 XITC0002 u Partida alçada en concepte de connexió del cablejat de la xarxa de telecomunicacions existent a l'espai als
diferents punts de veu i dades segons distribució de projecte en el laboratori, segons plànols de projecte. Inclou
grimpatge i elements auxiliars de muntatge de la instal.lació. Totalment acabat i apunt per funcionar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 07  INST. GASOS TÈCNICS
Títol 3 01  DISTRIBUCIÓ

1 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa N2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Xarxa buit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EF5295B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa N2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Xarxa buit 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 07  INST. GASOS TÈCNICS
Títol 3 02  VARIS

1 XIGT0001 u Partida alçada en concepte de connexió de la xarxa existent. Inclou T, vàlvula de tall de la mateixa secció que la
xarxa existent, i elements auxiliars de muntatge per deixar la xarxa general en el mateix estat que actualment.
Acabat i a punt pel servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa N2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Xarxa buit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

Capítol 08  INST. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Títol 3 01  ELEMENTS

1 EM11AA20 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5 i
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interiors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 08  INST. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Títol 3 02  DETECCIÓ

1 EG161331 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EMD62223 m Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 08  INST. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Títol 3 03  EVACUACIÓ
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1 EH61AFBF u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h d'autonomia, preu
alt, col·locada encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 08  INST. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Títol 3 04  VARIS

1 XIIN0001 u Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa de detecció d'incendis existent. Inclou connexió de detectors
d'incendis, adequació programa gestió i elements auxiliars de la instal.lació. Inclou elements auxiliars de
muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 09  INST. VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Títol 3 01  APARELLS

1 XICV5001 u Subministrament i muntatge de ventilador heliocentrífug de baix perfil, model TD-250/100 Silent de S&P o
equivalent, dotat d'aïllament fonoabsorvent, construit en material plàstic amb caixa de borns externa, motor
regulable 230V/50 Hz, equipat amb juntes de goma en les boques d'entrada i sortida per absorvir les vibracions.
Potència màxima abosrvida de 24 W, cabal lliure en descàrrega 240m3/h i nivell de pressió sonora de 24 dB(A).
Inclou elements auxiliars de muntatge. Totalment instal·lat i a punt per funcionar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XICV4005 u Subministrament i muntatge de ventilador centrífug de simple aspiració, model CMPT/4-30 de S&P o equivalent,
de 1450 rpm, potència absorvida 1,1 kW, tensió alimentació 400V-50Hz, cabal màxim 4.420m3/h, fabricat en
polipropilè per transvàs de gasos corrosius, amb rodet d'àlabs cap endavant directament acoblat a l'eix motor,
IP55, clase F. Inclou barret sortida d'expansió per evitar l'entrada de pluja i vent en el conducte, protecció
motor,... Inclou acoblaments elàstics i elements auxiliars de muntatge. Totalment instal.lat i a punt per funcionar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 09  INST. VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Títol 3 02  DISTRIBUCIÓ

1 EE42Q324 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extracció 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Impulsió 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

2 EEN11491 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia mitja, de la classe G-4 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 48
mm de gruix, bastiment d'acer galvanitzat, cabal nominal de 3420 m3/h i caiguda de pressió inicial de 45 Pa,
amb un rendiment mig gravimètric del 90 %, muntat sobre bastidor o caixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EENP1291 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit,
per a un filtre de 595x595 mm i de 75 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt
d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral, col·locat. Inclou tall al conducte, muntatge del bastiment amb el
filtre, remats i accessoris de muntatge. Totalment acabat per a funcionar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EFC94P5W m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 250 mm, aïllament i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 10 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 EFC94P5Y m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 315 mm, aïllament i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 10 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

6 EE4ZDJ14 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 100 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extracció laboratori 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 09  INST. VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Títol 3 03  ELEMENTS DIFUSIÓ

1 XICV2001 u Subministrament i muntatge de reixa per impulsió de doble deflexió model 20-DH de la marca Koolair o
equivalent, de dimensions 200 x 100 mm, de 290m3/h de cabal màxim, amb aletes horitzontals i verticals
orientables individualment. Acabat en alumini anoditzat o en RAL a definir per la propietat. Inclou marc metàl·lic i
elements auxiliars de muntatge. Completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
Capítol 09  INST. VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Títol 3 04  SECTORITZACIÓ

1 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEKP5511 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EEKP1401 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i un final de carrera, col·locats a comporta
tallafocs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 XICVV003 u Partida alçada en concepte de ajudes a la paleteria, inclou tot, formació de forat de dimensions suficients per el
pas de totes les instal·lacions, reparació, arremolinat, segellat amb perlita, pintat mateix color que existent, tot
acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 01 Obra civil

Títol 3 01 Enderrocs

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 64) 3,03 17,200 52,12
2 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega

manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 65)
126,77 0,816 103,44

3 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 66)

64,49 1,224 78,94

4 K2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 67)

1,88 1,000 1,88

5 K2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 68)

29,32 0,576 16,89

6 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 69)

19,80 3,315 65,64

7 K2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 70)

10,88 3,315 36,07

TOTAL Títol 3 01.01.01 354,98

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 01 Obra civil

Títol 3 02 Divisions interiors

1 E612BR1R m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM I i additiu inclusor
aire/plastificant (P - 1)

29,56 22,050 651,80

2 E8121113 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 4)

4,83 46,800 226,04

3 XREP0010 m2 Pintat parament vertical amb pintura plàtica satinada d'alta qualitat
aplicant una capa de segellat Impercam 105 i dues capes d'acabat
Campiplus Satinat de la casa Euro Campi o equivalent. (P - 77)

4,80 121,500 583,20

4 XREP0020 m2 Enlluït amb dues capes de pasta anivelladora Rualaix Rx-301 o
equivalent a paret existent remolinada per deixar acabat llis (P - 78)

10,00 74,700 747,00

5 XREP0050 m Subministrament i muntatge de mitja canya de PVC entre paviment i
paret, i entre paret i paret, amb radi 4 cm i altura 4 cm, totalment
acabat. (P - 80)

8,50 33,000 280,50

6 E614J711 m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 450x230x70
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb pasta de guix (P - 2)

11,53 13,995 161,36

TOTAL Títol 3 01.01.02 2.649,90

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 01 Obra civil

Títol 3 03 Portes interiors
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1 XTPE0040 m Partida alçada en concepte d'arrencada de full i bastiment de porta
interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inclou adequació del buit d'obra per les dimensions de la
nova porta. Inclou enderroc i reposició de brancal i col.locació de
dintell. (P - 81)

125,00 1,000 125,00

2 EASA71P2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu alt, col·locada. Inclou maneta inox, pany i clau. (P - 8)

251,32 3,000 753,96

3 K89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 71)

15,29 11,340 173,39

TOTAL Títol 3 01.01.03 1.052,35

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 01 Obra civil

Títol 3 04 Paviments

1 K93615C0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat amb mitjans
manuals. (P - 72)

21,41 0,520 11,13

2 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no
adherida (P - 3)

1,05 0,400 0,42

3 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 7)

2,33 1,120 2,61

4 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris (P - 6)

3,11 1,120 3,48

5 XREP0030 m2 Pintat de paviment de formigó amb 3 capes de pintura epoxi a l'aigua
amb fresat amb disc de diamant i tractament d'esquerdes amb fresat
mecànic amb aplicació d'una capa d'imprimació Epocem Module, una
capa de morter anivellant Sikafloor Epocem 81 o equivalent i aplicació
de tres capes de pintura epoxi a l'aigua.Totalment acabat (P - 79)

25,50 37,380 953,19

6 XREP0050 m Subministrament i muntatge de mitja canya de PVC entre paviment i
paret, i entre paret i paret, amb radi 4 cm i altura 4 cm, totalment
acabat. (P - 80)

8,50 34,400 292,40

7 E93A3213 m2 Capa d'anivellament del suport per a paviments laminars de gruix 2
mm, amb pasta autonivelladora d'adormiment normal per a suports no
absorbents, prèvia imprimació específica (P - 5)

4,06 37,380 151,76

TOTAL Títol 3 01.01.04 1.414,99

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 01 Obra civil

Títol 3 05 Sostres

1 XREF0010 u Adequació fals sostre existen a la nova distribució amb plaques de
60x60 desmontables. Inclou desmuntatge franja paret. Recol·locació
plaques nova distribució amb substitució de plaques de fals sostre per
modificació enllumenat amb guies i plaques totalment acabat (P - 76)

125,32 1,000 125,32

TOTAL Títol 3 01.01.05 125,32

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS
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Capítol 01 Obra civil

Títol 3 06 Accés a serveis

1 XREC0010 u Formació de calaix de 170x170x50 cms amb panells de guix EI-120 (P
- 75)

400,00 1,000 400,00

TOTAL Títol 3 01.01.06 400,00

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 01 Obra civil

Títol 3 07 Varis

1 XTPE0050 m Partida alçada en concepte de reparacions vàries d'elements afectats
durant l'execució de l'obra. Inclou peces ceràmiques del bany annex i
altres elements afectats per l'obra. (P - 82)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Títol 3 01.01.07 150,00

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 02 Inst. Baixa Tensió

Títol 3 01 Quadre de protecció i maniobra

1 EG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis
fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 28)

217,31 1,000 217,31

2 EG42GCKK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de
desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 48)

130,57 1,000 130,57

3 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 47)

118,48 3,000 355,44

4 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 46)

76,68 9,000 690,12

5 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 40)

30,89 2,000 61,78

6 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 41)

31,32 16,000 501,12

7 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 42)

54,54 2,000 109,08

euros
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8 EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 43)

56,03 1,000 56,03

9 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 44)

57,22 2,000 114,44

10 EG415DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 45)

60,25 2,000 120,50

11 EG4R4005 u Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230
V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa
permanent, sense vibracions de la bobina, instal·lat. Inclou indicador
lluminós de presència de corrent. (P - 49)

27,98 3,000 83,94

TOTAL Títol 3 01.02.01 2.440,33

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 02 Inst. Baixa Tensió

Títol 3 02 Distribució

1 EG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
35)

1,42 48,000 68,16

2 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
36)

2,46 230,000 565,80

3 EG312634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 37)

3,47 39,000 135,33

4 EG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
38)

4,78 70,000 334,60

5 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
39)

7,44 90,000 669,60

6 EG161331 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-65, encastada (P - 29)

10,67 10,000 106,70

7 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 32)

1,48 194,000 287,12

8 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 30)

4,80 16,000 76,80

9 EG21HA1J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 31)

11,00 16,000 176,00

10 EG2A1902 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb
separador i muntada superficialment (P - 33)

14,16 21,500 304,44

euros
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11 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub (P - 58) 1,17 50,000 58,50

TOTAL Títol 3 01.02.02 2.783,05

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 02 Inst. Baixa Tensió

Títol 3 03 Mecanismes

1 EG628182 u Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16
A/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa (P - 52)

7,35 3,000 22,05

2 EG61K221 u Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt,
muntada superficialment  amb tapa de protecció. (P - 50)

8,40 33,000 277,20

3 EG61L221 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt,
muntada superficialment. IP56 amb tapa de protecció. (P - 51)

9,78 1,000 9,78

4 EG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa de color segons
plànols, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (P - 53)

7,74 32,000 247,68

TOTAL Títol 3 01.02.03 556,71

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 02 Inst. Baixa Tensió

Títol 3 04 Enllumenat

1 EHB17667 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents
de 58 W del tipus T5/G5, rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre. Inclou espàrrecs
de suport per subjecció a sostre. (P - 55)

90,11 6,000 540,66

TOTAL Títol 3 01.02.04 540,66

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 02 Inst. Baixa Tensió

Títol 3 05 Varis

1 XEBT0001 u Partida alçada en concepte de connexió i adequació de la xarxa
projectada de baixa tensió al quadre de distribució general existent.
Inclou connexió a borners dels quadres de servei corresponents i
elements auxiliars de muntatge. (P - 0)

200,12 1,000 200,12

TOTAL Títol 3 01.02.05 200,12

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 03 Inst. Climatització

Títol 3 01 Distribució

1 EE42Q154 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment. Connectat a fan-coil existent. inclou elements auxiliars
de muntatge. (P - 12)

23,24 5,000 116,20

euros
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2 XICV2001 u Subministrament i muntatge de reixa per impulsió de doble deflexió
model 20-DH de la marca Koolair o equivalent, de dimensions 200 x
100 mm, de 290m3/h de cabal màxim, amb aletes horitzontals i
verticals orientables individualment. Acabat en alumini anoditzat o en
RAL a definir per la propietat. Inclou marc metàl·lic i elements auxiliars
de muntatge. Completament acabat. (P - 0)

21,41 1,000 21,41

TOTAL Títol 3 01.03.01 137,61

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 03 Inst. Climatització

Títol 3 02 Varis

1 XICVV002 u Partida alçada en concepte de ajudes a la paleteria, inclou tot,
formació, reparació, pintat, etc (P - 0)

125,00 1,000 125,00

TOTAL Títol 3 01.03.02 125,00

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 04 Inst. Sanejament

Títol 3 01 Conductes

1 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 9)

11,04 18,000 198,72

2 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 10)

19,47 12,000 233,64

3 ED359356 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 11)

148,59 1,000 148,59

4 XISN0001 u Subministrament i muntatge de registre en forma ´´y´´ per a neteja de
la xarxa de sanejament. Inclou accessoris de muntatge. Totalment
acabat. (P - 0)

30,00 1,000 30,00

TOTAL Títol 3 01.04.01 610,95

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 04 Inst. Sanejament

Títol 3 02 Varis

1 XESA0001 u Partida alçada en concepte de la connexió de la xarxa de sanejament
projectada a l'arqueta de sanejament existent. Inclou enderroc de
paret, i accessoris de muntatge. Reparació de l'arqueta existent,
completament acabat i a punt pel seu ús. (P - 0)

220,00 1,000 220,00

TOTAL Títol 3 01.04.02 220,00

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 05 Inst. Aigua

Títol 3 01 Distribució d'aigua freda

euros
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1 EF5295B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 21)

11,92 10,000 119,20

2 EF5283B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 20)

8,40 17,000 142,80

3 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 26)

6,68 10,000 66,80

4 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 25)

6,64 17,000 112,88

5 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 60)

22,23 1,000 22,23

6 EG2A1A02 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x150 mm muntada
superficialment (P - 34)

18,10 5,000 90,50

7 XEAI0001 u Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa existent. Inclou T,
vàlvula manual de mateixa secció i material que xarxa general, i
elements auxiliars de muntatge. Totalment acabat. (P - 73)

180,00 1,000 180,00

TOTAL Títol 3 01.05.01 734,41

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 05 Inst. Aigua

Títol 3 02 Distribució d'aigua destil·lada

1 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 22)

4,44 35,000 155,40

2 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 27)

7,66 35,000 268,10

3 EN3GF677 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 25 mm ),
de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i
junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada superficialment (P - 61)

22,23 2,000 44,46

4 XEAI0001 u Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa existent. Inclou T,
vàlvula manual de mateixa secció i material que xarxa general, i
elements auxiliars de muntatge. Totalment acabat. (P - 73)

180,00 1,000 180,00

TOTAL Títol 3 01.05.02 647,96

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 06 Inst. Telecomunicacions

Títol 3 01 Distribució

euros
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1 EP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o
canal (P - 62)

1,23 75,000 92,25

2 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 32)

1,48 42,000 62,16

TOTAL Títol 3 01.06.01 154,41

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 06 Inst. Telecomunicacions

Títol 3 02 Elements

1 EP738172 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 simple, categoria 5e U/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre
caixa o bastidor (P - 63)

9,38 5,000 46,90

2 EG61K221 u Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt,
muntada superficialment  amb tapa de protecció. (P - 50)

8,40 5,000 42,00

TOTAL Títol 3 01.06.02 88,90

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 06 Inst. Telecomunicacions

Títol 3 03 Varis

1 XITC0002 u Partida alçada en concepte de connexió del cablejat de la xarxa de
telecomunicacions existent a l'espai als diferents punts de veu i dades
segons distribució de projecte en el laboratori, segons plànols de
projecte. Inclou grimpatge i elements auxiliars de muntatge de la
instal.lació. Totalment acabat i apunt per funcionar. (P - 0)

120,00 1,000 120,00

TOTAL Títol 3 01.06.03 120,00

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 07 Inst. Gasos tècnics

Títol 3 01 Distribució

1 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 60)

22,23 4,000 88,92

2 EF5295B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1,5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 21)

11,92 80,000 953,60

TOTAL Títol 3 01.07.01 1.042,52

euros
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Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 07 Inst. Gasos tècnics

Títol 3 02 Varis

1 XIGT0001 u Partida alçada en concepte de connexió de la xarxa existent. Inclou T,
vàlvula de tall de la mateixa secció que la xarxa existent, i elements
auxiliars de muntatge per deixar la xarxa general en el mateix estat
que actualment. Acabat i a punt pel servei. (P - 0)

210,00 2,000 420,00

TOTAL Títol 3 01.07.02 420,00

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 08 Inst. Protecció contra incendis

Títol 3 01 Elements

1 EM11AA20 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis
analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment (P - 56)

69,50 4,000 278,00

2 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P -
59)

9,29 5,000 46,45

TOTAL Títol 3 01.08.01 324,45

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 08 Inst. Protecció contra incendis

Títol 3 02 Detecció

1 EG161331 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-65, encastada (P - 29)

10,67 1,000 10,67

2 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 32)

1,48 18,000 26,64

3 EMD62223 m Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat
en tub (P - 57)

0,96 25,000 24,00

TOTAL Títol 3 01.08.02 61,31

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 08 Inst. Protecció contra incendis

Títol 3 03 Evacuació

1 EH61AFBF u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció
IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 300 a 340 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt, col·locada encastat (P - 54)

110,61 2,000 221,22

euros
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TOTAL Títol 3 01.08.03 221,22

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 08 Inst. Protecció contra incendis

Títol 3 04 Varis

1 XIIN0001 u Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa de detecció
d'incendis existent. Inclou connexió de detectors d'incendis, adequació
programa gestió i elements auxiliars de la instal.lació. Inclou elements
auxiliars de muntatge. (P - 74)

110,00 1,000 110,00

TOTAL Títol 3 01.08.04 110,00

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 09 Inst. Ventilació i extracció

Títol 3 01 Aparells

1 XICV5001 u Subministrament i muntatge de ventilador heliocentrífug de baix perfil,
model TD-250/100 Silent de S&P o equivalent, dotat d'aïllament
fonoabsorvent, construit en material plàstic amb caixa de borns
externa, motor regulable 230V/50 Hz, equipat amb juntes de goma en
les boques d'entrada i sortida per absorvir les vibracions. Potència
màxima abosrvida de 24 W, cabal lliure en descàrrega 240m3/h i nivell
de pressió sonora de 24 dB(A). Inclou elements auxiliars de muntatge.
Totalment instal·lat i a punt per funcionar. (P - 0)

124,22 1,000 124,22

2 XICV4005 u Subministrament i muntatge de ventilador centrífug de simple
aspiració, model CMPT/4-30 de S&P o equivalent, de 1450 rpm,
potència absorvida 1,1 kW, tensió alimentació 400V-50Hz, cabal
màxim 4.420m3/h, fabricat en polipropilè per transvàs de gasos
corrosius, amb rodet d'àlabs cap endavant directament acoblat a l'eix
motor, IP55, clase F. Inclou barret sortida d'expansió per evitar
l'entrada de pluja i vent en el conducte, protecció motor,... Inclou
acoblaments elàstics i elements auxiliars de muntatge. Totalment
instal.lat i a punt per funcionar. (P - 0)

1.233,30 1,000 1.233,30

TOTAL Títol 3 01.09.01 1.357,52

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 09 Inst. Ventilació i extracció

Títol 3 02 Distribució

1 EE42Q324 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 13)

16,14 37,000 597,18

2 EEN11491 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia mitja, de la classe G-4 segons la norma
UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 48 mm de gruix, bastiment d'acer
galvanitzat, cabal nominal de 3420 m3/h i caiguda de pressió inicial de
45 Pa, amb un rendiment mig gravimètric del 90 %, muntat sobre
bastidor o caixa (P - 18)

15,38 1,000 15,38

3 EENP1291 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar
entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 595x595
mm i de 75 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de
fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral, col·locat.
Inclou tall al conducte, muntatge del bastiment amb el filtre, remats i
accessoris de muntatge. Totalment acabat per a funcionar. (P - 19)

56,09 1,000 56,09

euros
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4 EFC94P5W m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 250 mm, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 10 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment (P - 23)

120,59 15,000 1.808,85

5 EFC94P5Y m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 315 mm, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb
una pressió màxima de servei de 10 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment (P - 24)

182,24 49,000 8.929,76

6 EE4ZDJ14 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de
diàmetre 100 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 14)

20,78 1,000 20,78

TOTAL Títol 3 01.09.02 11.428,04

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 09 Inst. Ventilació i extracció

Títol 3 03 Elements difusió

1 XICV2001 u Subministrament i muntatge de reixa per impulsió de doble deflexió
model 20-DH de la marca Koolair o equivalent, de dimensions 200 x
100 mm, de 290m3/h de cabal màxim, amb aletes horitzontals i
verticals orientables individualment. Acabat en alumini anoditzat o en
RAL a definir per la propietat. Inclou marc metàl·lic i elements auxiliars
de muntatge. Completament acabat. (P - 0)

21,41 2,000 42,82

TOTAL Títol 3 01.09.03 42,82

Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS

Capítol 09 Inst. Ventilació i extracció

Títol 3 04 Sectorització

1 EEKP2211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els
conductes (P - 16)

149,50 1,000 149,50

2 EEKP5511 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els
conductes (P - 17)

180,10 4,000 720,40

3 EEKP1401 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i
un final de carrera, col·locats a comporta tallafocs (P - 15)

32,16 5,000 160,80

4 XICVV003 u Partida alçada en concepte de ajudes a la paleteria, inclou tot,
formació de forat de dimensions suficients per el pas de totes les
instal·lacions, reparació, arremolinat, segellat amb perlita, pintat
mateix color que existent, tot acabat (P - 0)

65,00 4,000 260,00

TOTAL Títol 3 01.09.04 1.290,70

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUM PRESSUPOST 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Títol 3 01.01.01  Enderrocs 354,98
Títol 3 01.01.02  Divisions interiors 2.649,90
Títol 3 01.01.03  Portes interiors 1.052,35
Títol 3 01.01.04  Paviments 1.414,99
Títol 3 01.01.05  Sostres 125,32
Títol 3 01.01.06  Accés a serveis 400,00
Títol 3 01.01.07  Varis 150,00
Capítol 01.01  Obra civil 6.147,54
Títol 3 01.02.01  Quadre de protecció i maniobra 2.440,33
Títol 3 01.02.02  Distribució 2.783,05
Títol 3 01.02.03  Mecanismes 556,71
Títol 3 01.02.04  Enllumenat 540,66
Títol 3 01.02.05  Varis 200,12
Capítol 01.02  Inst. Baixa Tensió 6.520,87
Títol 3 01.03.01  Distribució 137,61
Títol 3 01.03.02  Varis 125,00
Capítol 01.03  Inst. Climatització 262,61
Títol 3 01.04.01  Conductes 610,95
Títol 3 01.04.02  Varis 220,00
Capítol 01.04  Inst. Sanejament 830,95
Títol 3 01.05.01  Distribució d'aigua freda 734,41
Títol 3 01.05.02  Distribució d'aigua destil·lada 647,96
Capítol 01.05  Inst. Aigua 1.382,37
Títol 3 01.06.01  Distribució 154,41
Títol 3 01.06.02  Elements 88,90
Títol 3 01.06.03  Varis 120,00
Capítol 01.06  Inst. Telecomunicacions 363,31
Títol 3 01.07.01  Distribució 1.042,52
Títol 3 01.07.02  Varis 420,00
Capítol 01.07  Inst. Gasos tècnics 1.462,52
Títol 3 01.08.01  Elements 324,45
Títol 3 01.08.02  Detecció 61,31
Títol 3 01.08.03  Evacuació 221,22
Títol 3 01.08.04  Varis 110,00
Capítol 01.08  Inst. Protecció contra incendis 716,98
Títol 3 01.09.01  Aparells 1.357,52
Títol 3 01.09.02  Distribució 11.428,04
Títol 3 01.09.03  Elements difusió 42,82
Títol 3 01.09.04  Sectorització 1.290,70
Capítol 01.09  Inst. Ventilació i extracció 14.119,08
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

31.806,23
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Obra civil 6.147,54

euros



Institut Català de Recerca de l´Aigua - Edifici H2O
Projecte tècnic per a l´adequaió del laboratori de radioisòtops de l´edifici H2O
Obres i instal·lacions LOT 1

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.02  Inst. Baixa Tensió 6.520,87
Capítol 01.03  Inst. Climatització 262,61
Capítol 01.04  Inst. Sanejament 830,95
Capítol 01.05  Inst. Aigua 1.382,37
Capítol 01.06  Inst. Telecomunicacions 363,31
Capítol 01.07  Inst. Gasos tècnics 1.462,52
Capítol 01.08  Inst. Protecció contra incendis 716,98
Capítol 01.09  Inst. Ventilació i extracció 14.119,08
Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS 31.806,23
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

31.806,23
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 585_PR_LAB RADIOISOTOPS 31.806,23

31.806,23

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
PER CONTRACTE 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 31.806,23

13 % Despese generals SOBRE 31.806,23......................................................................... 4.134,81

6 % Benefici industrial SOBRE 31.806,23............................................................................ 1.908,37

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 37.849,41

18 % IVA SOBRE 37.849,41................................................................................................. 6.812,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 44.662,30

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

quaranta-quatre mil sis-cents seixanta-dos euros amb trenta centims

                         Per l´Enginyer Industrial
                          Àlex Barceló i Llauger

                          Nº col·legiat : 11.928
                            Per Solventa6 SLP



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT Nº3 
                                                    
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solventa 6 S.L.P. 
 

C\ Sant Roc, 2 
17190 Salt (Girona) 

 
Tel. 972.233.875 
Fax 972.234.222 

 
solventa6@solventa6.com 
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INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA 

PROJECTE TÈCNIC PER A L’ADEQUACIÓ DEL LABORATORI DE 

RADIOISÒTOPS DE L’EDIFICI H2O – OBRES I INSTAL·LACIONS LOT 1 

A Girona, maig de 2012 

 
 

1.- PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES  

 

Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Clàusules Administratives Particulars d’ICRA. 
 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles 
i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al 
Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a la DF , així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents 
en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. De les clàusules que s’hi contenen, en totes aquelles que es contradiguin amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars d’ICRA, prevalen aquestes sobre aquelles. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions 
en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d’empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves 
determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 

Capítol I: Condicions Facultatives 

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
Direcció facultativa 
 
Article 3.- Correspon a la direcció facultativa: 
 
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i 
impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva 
especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb la DF i la DF d’execució, el certificat de final d'obra. 
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Direcció facultativa d’execució 
 
Article 4.- Correspon a la direcció facultativa d’execució: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 
314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb la DF i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les 
freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la 
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot 
cas, les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a la DF. 
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de 
l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  la DF,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans 
auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a 
l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra… 
c) Subscriure amb la DF i la DF d’execució, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, 
per iniciativa pròpia o per prescripció de l DF o la DF d’execució, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o 
documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a la DF d’execució o la DF, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  
comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de 
Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas 
de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la 
mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu 
a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 
subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’ incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes 
de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
 

- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti la DF. 
- La Llicència d'obres. 
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- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 

 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol 
hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no 
ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de 
la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista 
serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el 
temps de dedicació compromesa. 
 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, 
facultarà la DF per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà 
la DF o la DF d’execució  en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin 
necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi 
expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la DF dins els 
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de 
la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 
100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i 
instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint 
amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de la DF com de la DF d’execució. 
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del 
termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de la DF o de la DF d’execució, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que 
calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà 
presentar-les, a través de la DF, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions 
corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de la DF o de la DF d’execució , no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la 
seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a la DF, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de 
recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per la DF 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar a la DF o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la 
propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
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Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin 
interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
Article 16.- La DF, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la 
marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò 
estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o ballat. 
La DF podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base 
d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la DF i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta 
acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per la DF, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 
l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la DF del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre 
tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la 
realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran 
segons les instruccions fetes per la DF en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, 
previ informe favorable de la DF. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a la DF la causa que impedeix l'execució o la marxa dels 
treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
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Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o 
ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les 
ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin al Constructor, dins de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal 
que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a la DF; l'altre a la direcció d ‘execució; i el 
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran 
documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole 
tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes 
que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li 
exoneri de responsabilitat el control que és competència de la DF, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions 
parcials d'obra, en el cas que n’hi hagi, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan la DF detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els 
aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser 
verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi 
contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant la DF de l'obra, que ho 
resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si la DF tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a 
qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que 
són defectuosos, donant compte de la circumstància a la DF. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis 
existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els 
casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a la DF una llista completa dels materials i 
aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de la DF, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les 
excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni la DF, però acordant prèviament amb el Constructor la 
seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
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Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació 
que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, 
la DF donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la 
Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la DF, es rebran, però amb la rebaixa de preu 
que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament a 
l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les 
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon 
aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en 
aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa 
de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, la DF comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la 
data per a l'acte de recepció provisional. 
 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor i de la DF. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta 
data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els 
defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional 
de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- la DF  facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, 
si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes les obres, es procedirà immediatament per la DF a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del 
seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per la DF amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la 
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
El termini de garantia per a reparar la llista de repassos d’obra adjuntada al certificat final haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions 
Aministratives i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
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Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del 
Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les 
reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la 
provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació 
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva 
s'aplaçarà i la DF  marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests 
terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, 
la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser 
recomençada per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i 
treballs no acabats però acceptables a criteri de la DF s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 

Capítol II: Condicions Econòmiques 

Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta 
actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual 
de les seves obligacions de pagament. 

Epígraf 2: Fiances 
 
La regulació de les fiances queda indicada en el Plec de clàusules administratives de l’ICRA. 
 

Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el 
benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la 
seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 
instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
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Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, 
assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en 
un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un 
percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre 
un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el 
que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de 
Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre 
de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant la DF decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de 
les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la DF i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que 
determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus 
del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext 
d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres 
(amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar al Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de mesurar les 
unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de 
Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les 
unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de 
Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el 
Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de l’oferta. 
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Emmagatzematges de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà 
responsable el Contractista. 

Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el propietari, 
sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
 

a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser la 
mateixa DF, autoritzada expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els 
materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple 
dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de 
Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte 
d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
 

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant la DF en la seva representació, 
l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui 
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els 
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, 
percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat 
s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les 
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents 
conformats tots ells per la DF: 
 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 
esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades 
en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, caps, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat 
en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi 
ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat 
preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment 
segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
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Independentment, la DF redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. 
Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials 
i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a la DF, els 
preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si la DF advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els 
rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos 
generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar la producció en la quantia assenyalada per la DF. 
 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat 
per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria 
abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel 
que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin 
tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no 
haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, 
no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels 
accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions administratives de 
l’ICRA s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la 
baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna 
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que 
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de la DF. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, 
formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat 
l'Aparellador. 
 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, 
ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò 
establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i 
especials, etc. 
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Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de 
la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció 
d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, la DF acceptarà o refusarà les reclamacions del 
Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la 
resolució de la DF en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, la DF expedirà la certificació de les obres executades. 
 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del 
seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a 
bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni 
aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que la DF ho exigís, les 
certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de la DF, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans que 
l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de 
l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de la DF, no tindrà dret, no 
obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i 
contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Administratives de l’ICRA", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats 
en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 
aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts 
dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, la DF 
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que 
anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat 
contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de 
pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el 
seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per la DF, en virtut de les quals es verificaran els 
pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, 
i la DF exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es 
va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la 
seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest 
temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
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3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà 
per aquests treballs res al Contractista. 

Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
La regulació de les indemnitzacions mútues, aquestes queden indicades en el Plec de clàusules administratives de l’ICRA. 
 

Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que la DF hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels 
contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del Projecte, a no ser que la DF ordeni, 
també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit 
els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o 
augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan la DF introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats 
d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons la DF de les obres, aquest determinarà el preu o 
partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins 
el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la 
quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat 
Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a 
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per 
menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el 
Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una 
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent 
a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran 
taxats amb aquesta finalitat per la DF 
 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, 
s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en 
coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi 
estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, la DF, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la 
vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho 
desocupat i net en el termini que la DF fixi. 
 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, 
útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la 
forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
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Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi 
materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat 
de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els 
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el 
paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 
 

A Girona, maig de 2012 
 

Per l’Enginyer Industrial 

Àlex Barceló i Llauger 

 

Nº de col·legiat: 11.928 

Per Solventa 6, S.L.P. 
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D070 - M
D071 - M
D07J - PA

E - PARTIDES D'O
E4 - ESTRUCTUR
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E6 - TANCAMENT

E61 - PARET
E612 - PA

E8 - REVESTIME
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E9P6 - PA
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EF - TUBS I ACCE
EF5 - TUBS D
EFC - TUBS D
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EFC9 - TU
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EG16 - CA

EG2 - TUBS, 
EG21 - TU
EG22 - TU
EG2A - CA

EG3 - CONDU
EG31 - CA

EG4 - APARE
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EG6 - MECAN
EH - INSTAL·LAC

EH6 - ELEME
EH61 - LL
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EHB - LLUMS
EHB1 - LL

EM - INSTAL·LAC
EM1 - INSTAL

EM11 - D
EM3 - EXTINT
EMD - INSTA

EMD6 - C
EMDB - R

EN - VÀLVULES, 
EN3 - VÀLVU

EP - INSTAL·LAC
EP4 - CABLE

EP43 - CA
EP7 - SISTEM

EP73 - EL
F - PARTIDES D'O
F9 - PAVIMENTS

F9Z - ELEMEN
K - PARTIDES D'
K2 - DEMOLICIO

K21 - ENDER
K213 - EN
K219 - DE
K21A - DE

K22 - MOVIM
K222 - EX
K224 - RE
K225 - RE

K2R - GESTIÓ
K2R3 - TR
K2R5 - TR
K2RA - D

K8 - REVESTIME
K87 - TRACT

K878 - TR
K89 - PINTAT

K9 - PAVIMENTS
K93 - SOLER

K936 - SO
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S ESPECIALS .......
LUMS ESTANCS A
CIONS CONTRA IN
L·LACIONS DE PR
ETECTORS ..........
TORS ...................

AL·LACIONS DE SE
CONDUCTORS ......
RÈTOLS PER A SE
 FILTRES, BOMBE
LES DE BOLA ......

CIONS AUDIOVISU
S PER A TRANSM
ABLES MÚLTIPLES
MES DE TRANSMIS
LEMENTS DE CON
OBRA D'URBANITZ

S ...........................
NTS ESPECIALS P
OBRA DE REHABI
NS, ENDERROCS,

RROCS, ARRENCA
NDERROCS DE FO
ESMUNTATGES I A
ESMUNTATGES I A

MENTS DE TERRES
XCAVACIONS DE R
EPÀS DE SOLS I P
EBLERT, ESTESA 
Ó DE RESIDUS .....
RANSPORT DE RE
RANSPORT DE RE
ISPOSICIÓ DE RES

ENTS ....................
TAMENTS SUPERF
RACTAMENTS SU
TS ........................
S...........................
RES I RECRESCUD
OLERES DE FORM
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES
 
0.- ELEMENTS Q
B0111000. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Aigües utilitzades
- Confecció de fo
- Confecció de m
- Confecció de pa
- Reg de plantaci
- Conglomerats d
- Humectació de 
- Humectació de 
CARACTERÍSTIQ
Poden ser utilitza
Es poden utilitza
pretesat es prohi
Es podrà utilitzar
anteriors i la seva
L’ aigua a utilitza
propietats del for
Si ha d'utilitzar-se
de verificar que a
- Exponent d'hidr
- Total de substà
- Sulfats, express
     - Ciment tipus
     - Altres tipus 
- Ió clor, express
     - Aigua per a 
     - Aigua per a 
     - Aigua per a 
- Hidrats de carb
- Substàncies org
Ió clor total aport
- Pretensat:  <=
- Armat:  <= 0,4
- En massa amb 
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 124
 
5.- CONDICIONS 
 
OPERACIONS DE
Abans de l'inici d
- Exponent d’hidr
- Contingut de su
- Contingut de su
- Contingut en ió 
- Contingut d’hid
- Contingut de su
En cas d’utilitzar 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

S BÀSICS 

S 

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

s per algun dels us
ormigó 

morter 
asta de guix 
ions 
de grava-ciment, te
 bases o subbases
 peces ceràmiques

QUES GENERALS: 
ades les aigües po
ar aigü es de mar 
beix l'ús d'aqueste
r aigua reciclada p
a densitat sigui <
r tant en el curat c
rmigó o a la protec
e per a la confecc
acompleix totes aq
rogen pH (UNE 839
àncies dissoltes (U
sats en SO4- (UNE
s SR: <= 5 g/l  (5
de ciment: <= 1 

sat en Cl- (UNE 71
formigó armat:  <
formigó pretesat: 
formigó en massa
oni (UNE 7132):  
gàniques solubles 
tat per component

= 0,2% pes de cim
4% pes de ciment 
 armadura de fissu

 DE SUBMINISTRA

t i emmagatzematg

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

47/2008, de 18 de

 DE CONTROL DE

E CONTROL: 
e l’obra i si no es 
rogen pH (UNE 83
ubstàncies dissolte
ulfats, expressats e
 clor Cl- (UNE 717
rats de carboni (U

ubstàncies orgàniq
 aigua potable de l

nyeria, Arquitectu
42 22 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

sos següents: 

erra-ciment, grava
s 
s, de ciment, etc. 

tables i les sancio
 o salines anàlogu
es aigües, tret del c
provinent del renta
= 1,3 g/m3 i la de
com en la pastada 
cció de l’armat. 
ció o el curat de fo
questes característ
952):  >= 5  

UNE 83957):  <= 
E 83956) 
5.000 ppm) 
 g/l  (1.000 ppm) 
78) 

<= 3 g/l  (3.000 p
 <= 1 g/l  (1.000

a amb armadura de
0 
 en èter (UNE 723
ts d'un formigó no 

ment 
 
uració:  <= 0,4%

AMENT I EMMAGA

ge: De manera que

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

e julio, por el que s

 RECEPCIÓ 

 tenen antecedents
952) 
es (UNE 83957) 
en SO4 (UNE 8395
78) 
NE 7132) 

ques solubles en è
a xarxa de submin

ura i Medi Ambien

TS 

a-emulsió, etc. 

nades com a acce
ues per a la confe
cas que es facin e
at dels camions fo
ensitat total sigui <
 del formigó, no ha

ormigó o de morte
tiques: 

 15 g/l  (15.000 pp

pm) 
0 ppm)  
e fissuració:  <= 

5):  <= 15 g/l  (1
 pot superar: 

 pes de ciment 

ATZEMATGE 

e no s'alterin les se

element 
ada a l’obra 

se aprueba la Instr

s de l’ aigua que e

56) 

ter (UNE 7235) 
nistrament, no serà

nt                        

eptables per la prà
ecció o curat de 

estudis especials. 
ormigonera a la pr
<=1,1 g/cm 
a de contenir cap 

ers i no hi ha antec

pm) 

 3 g/l  (3.000 ppm

15.000 ppm) 

eves condicions. 

rucción de Hormig

s vol utilitzar, o es

à  obligatori realitz

                            

àctica. 
formigons sense 

ròpia central de fo

substància perjud

cedents de la seva

m) 

ón Estructural (EH

s tenen dubtes, s’h

zar els assajos ant

                            

armadura. Per a 

ormigó , sempre q

icial en quantitats 

a utilització o aque

HE-08). 

ha d’analitzar l’aigu

eriors. 

                            

la confecció de f

que compleixi les 

 que puguin afecta

esta presenta algu

ua per determinar:

      Pàgina 5 

ormigó armat o 

especificacions 

ar a les 

un dubte s'haurà 
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En altres casos, l
assajos en labora
CRITERIS DE PR
Els controls s’han
INTERPRETACIÓ
No s’ha d’accept
B017 – DISSOLV
 
0.- ELEMENTS Q
B0172000. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Dissolvent capaç
CARACTERÍSTIQ
No ha de produir 
No ha de deixar r
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
- Designació com
 - Tipus de disso
 - Referencia a no
 - Instruccions d'
 - Exigencies d'ac
 - Data de caduci
 Emmagatzematg
ventilats. 
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
B03 - GRANULAT
B031 - SORRES 
 
0.- ELEMENTS Q
B0310020,B031
1.- DEFINICIÓ I C
 
Sorra procedent 
una planta legalm
S'han considerat 
- Sorra de marbre
- Sorra per a con
     - De pedra ca
     - De pedra gra
- Sorra per a con
- Sorra per a rebl
- Sorres procede
CARACTERÍSTIQ
El contractista ha
s convenients o q
- Classificació ge
- Estudi de morfo
- Aplicacions ant
La DF ha de pode
Els grànuls han d
La composició g
No ha de tenir ma
Contingut de pirit
 Contingut de ma
Contingut de terro
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la DF o el Respons
atoris contemplats
ESA DE MOSTRES
n de realitzar sego
  DE RESULTATS 
tar l’ aigua que no 
VENTS 

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

ç d'eliminar restes 
QUES GENERALS: 
 danys a la superf
residus ni olors pe

 DE SUBMINISTRA

t: En envasos tanc
mercial 
lvent 
ormatives que com
us 
cord amb la norma
itat 
ge: D'acord amb l

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

va de compliment 
TS 
 

QUE CONTEMPLA 
R400. 

CARACTERÍSTIQUE

de roques calcàrie
ment autoritzada pe
 els tipus següents
e blanc 

nfecció de formigo
alcària 
anítica 

nfecció de morters
lert de rases amb 
nts de reciclatge d

QUES GENERALS: 
a de sotmetre a l’a
que li fossin reque
eològica. 
ologia. 
teriors. 
er refusar totes aq
de tenir forma arro
ranulomètrica ha d
argues o altres ma
tes o d'altres sulfu
atèria orgànica (UN
ossos d’argila (UN

nyeria, Arquitectu
42 22 

sable de la recepc
s en l’apartat 78.2.
S: 
ons les instruccion
 I ACTUACIONS EN
 compleixi les esp

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

de greixos i altres

icie del tub, ni als 
ermanents desprès

AMENT I EMMAGA

cats hermèticamen

mpleix 

ativa vigent de Seg

les instruccions d

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

es, roques granítiq
er al tractament d’
s: 

ns, d'origen: 

 
canonades 
de residus de la co

aprovació de la DF
erits pel Director d’

uelles procedèncie
donida o polièdric
de ser l'adequada 
aterials estranys. 
rs oxidables:  0% 

NE-EN 1744-1):  C
NE 7133):  <= 1%

ura i Medi Ambien

ió en el cas de cen
.2.1 de la EHE, per

ns de la DF i la nor
N CAS D’INCOMPL
ecificacions, ni pe

TS 

 bruticies de la su

 adhesius dels junt
s de la seva aplicac

ATZEMATGE 

nt, sense alteracion

guretat i Higiene al

el fabricant, en re

element 
ada a l’obra 

TS 

ques,  marbres bla
aquest tipus de re

onstrucció i demol

F les pedreres o dip
’Obra, entre d’altre

es que, al seu crite
a. 
al seu ús, o si no 

Color mé s clar que
% en pes 

nt                        

ntrals de formigó 
r tal de comprovar

rma EHE, realitzant
LIMENT: 
er l’amasat ni pel c

perficie dels tubs 

ts. 
ció. 

ns, i amb una etiq

l Treball, referents

ecintes tancats, p

ancs i durs, o sorra
esidu. 

licions 

pòsits d'on s’han 
es: 

eri, obligarien a un

consta, la que est

e el patró 

                            

preparat o de prefa
r el compliment de

t-se la presa de m

curat. 

de PVC. 

ueta amb les segü

 a l'us i emmagatz

rotegits de l'acció

a procedent del re

d’obtenir els àrids

n control massa fre

tableixi explícitame

                            

abricats, s’ha de  d
e les especificacio

ostres segons la U

üents dades: 

zematge 

ó directe del sol o

ciclatge de residus

, aportant tots els 

eqü ent dels mater

ent la DF. 

                            

disposar la realitza
ons de l’article 27 d

UNE 83951. 

o altres fonts de c

s de la construcci

 elements justifica

rials que se n’extra
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ació dels 
de la EHE. 

calor i flames, i 

ó i demolició en 

atius que cregué 

aguessin. 
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Els àrids no han d
guix, compostos 
Els àrids reciclats
resistència elevad
- Dimensió mínim
- Terrossos d’arg
- Terrossos d’arg
- Absorció d’aigu
- Absorció d’aigu
- Coeficient de Lo
- Continguts màx
     - Material cerà
     - Partícules lle
     - Asfalt:  <=
     - Altres:  <=
En els valors de l
SORRA DE MARB
Barreja amb gran
 SORRA PER A L
Es denomina sor
Designació: d/D -
d/D: Fracció gran
IL: Presentació, R
N: Naturalesa de 
Mida dels granuls
Material retingut 
Compostos de so
Reactivitat potenc
Sulfats solubles e
Clorurs expressa
- Formigó armat 
- Formigó pretesa
Ió clor total aport
- Pretensat:  <=
- Armat:  <= 0,4
- En massa amb 
Estabilitat (UNE-E
- Pèrdua de pes a
- Pèrdua de pes a
Pèrdua de pes am
>1%:  <= 15%
Coeficient de fria
- Per formigons d
- Formigons en m
Els àrids no han d
a obtenir el tipus 
s’ha de realitzar l
146.507 EX Part 
La corba granulo

┌
│
│
│
│
│
│
│
└

(1) Aquest valor 
SORRA DE PEDR
Contingut màxim
- Granulat gruixut
     - Qualsevol tip
- Granulat fí: 
     - Granulat arro
      - Granulat de
     - Granulat de 
Equivalent de sor
- Per a obres en 
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de ser reactius am
 ferrosos, sulfurs o
s hauran de comp
da, han de ser ade

ma permesa =  4 
gila per a un formig
gila per a un formig
ua per a un formigó
ua per a un formigó
os Ángeles:  <= 
xims d’impureses: 
àmic:  <= 5% de
eugeres:  <= 1% 
 1% del pes 
 1,0 % del pes 
les especificacions
BRE BLANC: 
nulats blancs difere
LA CONFECCIÓ DE
rra a la barreja de l
- IL - N 
nulomètrica, d tam
R rodat, T triturat (
 l’àrid (C, calcari; S
s (Tamís 4 UNE-E
pel tamís 0,063 (U
ofre expressats en
cial amb els àlcali
en àcid, expressat

ats en Cl- i referits 
o en massa amb a
at: <= 0,03% en 
tat per component

= 0,2% pes de cim
4% pes de ciment 
 armadura de fissu
EN 1367-2): 
amb sulfat sòdic:  
amb sulfat magnè
mb sulfat magnès
 

abilitat (UNE 83115
d’alta resistència:  
massa o armats am
de presentar  reac
 de reactivitat que,
’assaig descrit a l
 2. 

omètrica de l’àrid f
┌───────────
│        │  
│ Límits │──
│        │  
│────────│──
│Superior│  
│────────│──
│Inferior│  
└───────────
varia en funció de

RA GRANÍTICA PE
m de fins que passe

t: 
pus:  <= 1,5% en

odonit:  <= 6% e
 matxuqueig no ca
matxuqueig no ca
rra (EAV)(UNE_EN
ambients I, IIa,b o

nyeria, Arquitectu
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mb el ciment. No s
oxidables, etc, en 
lir amb les especif
equats per a la fab
mm 
gó amb menys de
gó amb 100% d’àr
ó amb menys del 
ó amb més del 20
40 
 

el pes 
 del pes 

s no citades, es m

ents del marbre:  0
E FORMIGONS: 
les diferents fracci

many mínim i D tam
(matxuqueig) i M b
S, silici; G,granític
N 933-2):  <= 4 
UNE_EN 933-2) i q
n SO3 i referits a g
s del ciment (UNE
ts en SO3  i referits
al granulat sec (U
armadures de fiss
 pes 
ts d'un formigó no 

ment 
 
uració:  <= 0,4%

 <= 10% 
sic:  <= 15% 
ic (UNE-EN 1367-

5) 
 < 40 
mb Fck<=30 N/m
ctivitat potencial am
, en el seu cas, pu
a UNE 146.508 EX

i, ha d’estar comp
────────────
    Materia

────────────
4 mm  │  2 

───────│────
 0    │   4

───────│────
 15   │   3

────────────
l tipus i origen de 
R A LA CONFECCI
en pel tamís 0,063

n pes 

en pes 
alcari per a obres s
alcari per a obres s
N 933-8): 
o cap classe espec

ura i Medi Ambien

’utilitzaran à rids p
 quantitats superio
ficacions de l’ artic
ricació de formigó

l 20% d’àrid recicl
rid reciclat:  <= 0
20% d’àrid recicla

0% d’àrid reciclat:  

mantenen els estab

0% 

ions d’àrid fi que s

many màxim 
barreja 
; O, ofita; B, basal
 mm 
que sura en un líqu
ranulat sec (UNE_

E 146507-2) 
s al granulat sec (
NE-EN 1744-1): 
uració: <= 0,05%

 pot superar: 

 pes de ciment 

-2) quan el formig

mm2:  < 50  
mb els àlcalis del f
uguin presentar. Si
X. Si el tipus de rea

presa dins del fus s
────────────
al retingut 
────────────
mm  │  1 mm

─────│──────
4    │   16 
─────│──────
38   │   60 
────────────
l’àrid. 
IÓ DE FORMIGONS
3 mm (UNE_EN 93

sotmeses a expos
sotmeses a exposi

cífica d'exposició:  

nt                        

procedents de roqu
ors a les contempla
cle 28 de la EHE. A
ó reciclat estructur

lat:  <= 0,6% 
0,25% 
at:  <= 7% 
 <= 5% 

blerts en l’article 28

s’ utilitzen per a la 

lt; D, dolomí tic; Q

uid de pes específ
_EN 1744-1): <=

UNE_EN 1744-1):

% en pes 

gó estigui sotmès a

formigó. Per a com
i d’aquest estudi e
activitat potencial 

següent:  
────────────
acumulat, e

────────────
m  │ 0,5 mm 
───│────────
  │   40   

───│────────
  │   82   

────────────

S: 
33-1): 

sició IIIa,b,c, IV o a
ició I,IIa,b o cap cl

 >= 70 

                            

ues toves, friables
ades a la EHE 
A més, els que pro
ral, complint una s

8 de la EHE. 

 confecció del form

Q, traquita; I, fonolit

fic 20 kN/m3 (UNE
 1% en pes  

: <= 0,8% en pes

a una classe d’ ex

mprovar-ho, s’ha d
s dedueix la possi
és àlcali – carbon

─────────────
n % en pes,e

─────────────
│ 0,25 mm │ 

─│─────────│─
│   70    │ 

─│─────────│─
│   94    │ 

─────────────

alguna classe espe
lasse específica d'

                            

, poroses, etc., ni 

ovinguin de formig
sè rie de requisits: 

migó 

ta; V, varis; A, artif

E EN 1744-1): <=

s 

xposició H o F, i l’à

de realitzar en prim
bilitat de reactivita
at, s’ha de realitza

────────────
en els tamis
────────────
0,125 mm │ 

──────────│─
   77    │ 

──────────│─
  100    │ 

────────────

ecífica d'exposició
'exposició: <= 10

                            

 els que contingui

gons estructurals s
 

ficial i R,  reciclat 

= 0,5% en pes 

àrid fi tingui una a

mer lloc un anàlisi 
at àlcali – sílice o à
ar l’ assaig descrit 

──────────┐ 
sos       │ 
──────────│ 
0,063 mm │ 

──────────│ 
  (1)    │ 

──────────│ 
  100    │ 

──────────┘ 

ó: <= 6% en pes  
0% en pes 
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n nòduls de 

sans, o de 

absorció d’aigua 

petrogrà fic, per 
àlcali – silicat, 
 a la UNE 
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- Resta de casos
Absorció d'aigua 
SORRA DE PEDR
Contingut màxim
- Granulat gruixut
     - Qualsevol tip
- Granulat fí: 
     - Granulat arro
      - Granulat de
     - Granulat de 
Valor blau de me
- Per a obres sot
- Resta de casos
SORRA PER A LA
La composició g

Mida dels grànuls
 Contingut de ma
 GRANULATS PR
El material ha de 
El material no h
presumiblement 
No han de donar 
S’ha considerat q
Per a qualsevol u
que es compleixe
 
2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
Subministrament
Cada remesa de 
Les sorres de tip
Els àrids s’han d’
transport. Es reco
àrids. Les sorres 
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
SORRA PER A LA
Real Decreto 124
SORRA PER A LA
Real Decreto 124
UNE-EN 12620:2
Real Decreto 314
Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PRO
Ley 10/1998, de 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

s:  >= 75 
 (UNE-EN 1097-6)

RA CALCÀRIA PER
m de fins que passe

t: 
pus:  <= 1,5% en

odonit:  <= 6% e
 matxuqueig calca
matxuqueix calcar
tilè(UNE 83-130):
meses a exposició

s: <= 0,3% en pe
A CONFECCIÓ DE 
ranulomètrica ha d

s:  <= 1/3 del gr
atèries perjudicials
ROCEDENTS DE R
 procedir d’ una pl
ha de ser susce
es puguin donar a
 lloc, amb l’aigua, 
que l’ús serà el reb
utilització diferent d
en les condicions 

 DE SUBMINISTRA

NERALS: 
t i emmagatzematg
sorra s’ ha de des
us diferents s’han
’emmagatzemar  d
omana emmagatz
 d’altres tipus s’ha

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

A CONFECCIÓ DE 
47/2008, de 18 de
A CONFECCIÓ DE 
47/2008, de 18 de
2003 Áridos para h
4/2006, de 17 de 
. 
OCEDENTS DE RE
 21 de abril, de Re

nyeria, Arquitectu
42 22 

):  <= 5% 
R A LA CONFECCIÓ
en pel tamís 0,063

n pes 

en pes 
ari per a obres sotm
ri per a obres sotm
 
ó I,IIa,b o cap clas
s 
 MORTERS: 
de quedar dintre d

┌─────────
│  Tamís  
│ UNE 7-05
│   mm    
│─────────
│   5,00  
│   2,50  
│   1,25  
│   0,63  
│   0,32  
│   0,16  
│   0,08  
│─────────
│  Altres 
│   condi-
│   cions 
└─────────

uix del junt 
:  <= 2% 
ECICLATGE  DE R
lanta autoritzada le
ptible de cap me

al lloc d’utilització. 
 a dissolucions qu
blert de rases amb
d’aquesta, es requ
requerides per l’us

AMENT I EMMAGA

ge: De manera que
scarregar en una z
 d’emmagatzemar
de tal manera que 
emar-los sota cob
an d’emmagatzem

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 FORMIGONS: 
e julio, por el que s
 MORTERS: 
e julio, por el que s
hormigón. 
 marzo, por el qu

ECICLATGE  DE RE
esiduos. 

ura i Medi Ambien

Ó DE FORMIGONS
3 mm (UNE_EN 93

meses a exposició
meses a exposició 

sse específica d'ex

els límits següents
────────────
  │  Percen

50 │  pes qu
  │    pel 

───│────────
  │        
  │        
  │        
  │       
  │        
  │        
  │        

───│────────
  │        

-  │        
  │        

────────────

ESIDUS DE LA CO
egalment per al tra
ena de meteoritza
 
ue puguin  causar d
b canonades. 
uereix l’acceptació 
s al que es pretén 

ATZEMATGE 

e no s'alterin les se
ona ja preparada d
r per separat. 
 quedin protegits c
bert per evitar els c

mar per separat. 

element 
ada a l’obra 

se aprueba la Instr

se aprueba la Instr

e se aprueba el C

ESIDUS DE LA CO

nt                        

S: 
33-1): 

ó IIIa,b,c,IV o algun
 I,IIa,b o cap class

xposició: <= 0,6%

s: 
────────────
ntatge en  │
ue passa   │
tamís     │

───────────│
A         │
B         │
C         │
D         │
E         │
F         │
G         │

───────────│
          │
          │
          │

────────────

ONSTRUCCIÓ I DE
actament de residu
ació o d’alteració

danys a estructure

 expressa de la dir
 destinar. 

eves condicions. 
de sòl sec. 

contra la contamin
canvis de temperat

rucción de Hormig

rucción de Hormig

Código Técnico de

ONSTRUCCIÓ I DEM

                            

na classe específic
se específica d'exp

% en pes 

────────────
│   Condicio
│           
│           
│───────────
│      A = 1
│  60 <= B <
│  30 <= C <
│  15 <= D <
│   5 <= E <
│   0 <= F <
│   0 <= G <
│───────────
│  C - D <= 
│  D - E <= 
│  C - E <= 
────────────

EMOLICIONS: 
us de la construcc
ó física o quí m

es, capes de ferms

recció facultativa i

nació, i evitant la se
tura del granulat, i

ón Estructural (EH

ón Estructural (EH

e la Edificación Pa

MOLICIONS: 

                            

ca d'exposició: <=
posició: <= 16% 

────────┐ 
ons     │ 
       │ 
       │ 

────────│ 
100     │ 
<= 100  │ 
<= 100  │ 
<= 70   │ 
<= 50   │ 
<= 30   │ 
<= 15   │ 
────────│ 
50     │ 
50     │ 
70     │ 

────────┘ 

ió. 
ica sota les con

s, o contaminar el 

 la justificació mitj

eva possible segre
 en un terreny sec

HE-08). 

HE-08). 

arte 2. Documento

                            

= 10% en pes 
 en pes 

ndicions mes des

 sòl o corrents d’a

tjançant els assaig

egació, sobretot d
c i net destinat a l’a

o Básico de Segur
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sfavorables que 

aigua. 

gs que pertoquin  

urant el seu 
apilament dels 

ridad estructural 
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SORRES PER A A
No hi ha normativ
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
L’entrega de gran
mínim les següen
- Identificació del
- Número del cer
- Número de sèri
- Nom de la cante
- Data del lliuram
- Nom del peticio
- Designació de l
- Quantitat de gra
- Identificació del
El fabricant ha de
El subministrado
sistema d’avalua
 - Productes per 
Requisits que han
 - Productes per
exigeixen requisit
membre:   
     - Sistema 2+
 - Productes per 
exigeixen requisit
membre,  
 - Productes per 
Requisits que han
     - Sistema 4: D
El símbol de ma
embalatge o doc
- Número d’ident
- Nom o marca d
- Les dues últime
- Referència a la 
- Descripció del p
- Designació del 
- Informació de le
A la documentac
- Nom del laborat
- Data d’emissió 
- Garantia de que
- Estudi de fins q
L’àrid reciclat ha 
- Naturalesa del m
- Planta producto
- Presència d’imp
- Detalls de la sev
- Altre informació
OPERACIONS DE
Els àrids han de 
del marcatge per 
En el cas d’àrids 
un laboratori de 
l’article 28 de la E
La DF ha de pode
mitjançant assaig
La DF, a més, ha
la seva fabricació
- Matèria orgànic
- Terrossos d’arg
- Material  retingu
- Compostos de 
- Sulfats solubles
- Contingut de Ió 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

ALTRES USOS: 
va de compliment 

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
nulat a l’obra ha  d
nts dades: 
l subministrador 
rtificat de marcatge
e de la fulla de su
era 

ment 
onari 
’àrid segons l’artic

anulat subministrat
l lloc de subminist
e proporcionar la in
r ha de  posar a d
ció de conformitat
 a carreteres i alt
n de ser definits p
r a edificació, fab
ts de seguretat m

: Declaració de co
 a edificació, fabr
ts de seguretat m

 a carreteres i altre
n de ser definits p
Declaració de conf
arcatge de confor
umentació comerc
tificació de l’organ
d’identificació i dire
es xifres de l’any d
 norma (UNE-EN 1
producte (nom gen
producte 
es característiques
ió del marcatge ha
tori que ha realitza
 del certificat 
e el tractament est
que justifiqui exper
 d’incloure en la se
material 
ora de l’àrid i empr
pureses 
va procedència 
ó que resulti relleva
E CONTROL: 
 disposar del marc
r tal de determinar 
 d’autoconsum, el
control dels conte
EHE. 
e r valorar el nivell 
gs. 
a de valorar si reali
ó. En cas necessa
ca (UNE-EN 1744-
gila (UNE 7133). 
ut per el garbell 0.
sofre (SO3)- respe
s en àcid (UNE-EN
 CL- (UNE-EN 174

nyeria, Arquitectu
42 22 

 obligatori. 

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
d’anar acompanya

e CE  o indicació d
bministrament 

cle 28.2 de la EHE
t 
trament 
nformació relativa 
disposició de la D
t aplicable, d’ acor
res treballs d'obre
er lleis, reglament

bricació de produc
olt estrictes*. * R

onformitat del fabr
ricació de product
olt estrictes*. * R

es treballs d'obres
er lleis, reglament
formitat del fabrica
rmitat CE s’ha d’e
cial i ha d’anar aco
isme de certificac
ecció del fabricant
d’impressió del ma
2620) 
nèric, material, ús 

s essencials aplica
aurà d’indicar: 
at els assajos 

adístic és l’exigit e
imentalment el seu
eva documentació

resa transportista 

ant 

catge CE,  de tal m
 el compliment de 
l Constructor o el 
emplats en l’article

 de garantia del di

itzar una inspecció
ri, la DF ha de pod
1). 

063 UNE (UNE EN
ecte al granulat se

N 1744-1). 
44-1). 

ura i Medi Ambien

CUMENTACIÓ: 
ada d’un full de su

d’autoconsum 

E 

 a la granulometria
F en el cas que a
rd amb el que disp
es públiques i edif
s i normes admini
ctes de formigó p
Requisits que han 

icant i Certificació
tes de formigó pre
Requisits que han 

s públiques i edific
s i normes admini
ant  
estampar d’acord 
ompanyat de la se
ió 
t 
arcatge 

 previst) 

ables  

en el marcatge 
u ús, en el cas que
ó: 

de la runa 

manera que la com
 les especificacion
Subministrador ha
e 78.2.2.1 de la E

stintiu, i en cas de

ó a la planta de fab
der realitzar els ass

N 933-2) i que sura
ec (UNE-EN 1744-

nt                        

ubministrament pr

a i a les toleràncie
aquesta ho sol·licit
posa l’apartat 7.2.
ficació de Funcio:
istratives nacional
prefabricat, carret
 de ser definits pe

ó de Control de la P
efabricat, carreter
 de ser definits pe

cació de Funcio: A
istratives nacional

 amb la Directiva
egüent informació:

e hi hagi à rids qu

mprovació de la s
ns del projecte i de
a d’aportar un cert
EHE, que verifiqui 

e no disposar de s

bricació, a poder s
saigs següents pe

a en un líquid de p
-1). 

                            

roporcionat per el 

s de l’àrid submin
ti, la documentaci
1 del CTE: 
 Aplicacions que 
s de cada estat m
eres i altres treba

er lleis, reglaments

Producció en Fàbr
res i altres treballs
er lleis, reglaments

Aplicacions que no
s de cada estat m

a 93/68CE i ha d
 

e no compleixen a

eva idoneïtat per a
e l’article 28 de la 
tificat d’assaig, de
el compliment de 

uficient informació

ser, abans del subm
r a verificar la con

pes específic 2 (UN

                            

subministrador, en

istrat. 
ó següent, que ac

exigeixen requisits
embre,  
alls d'obres públiq
s i normes admini

ica  
s d'obres públique
s i normes admini

o exigeixen requisit
embre:   

’estar visible sob

amb l’article 28.4.1

al seu ús es farà m
EHE. 

e com a màxim tre
 les especificacion

ó, podrà determina

ministra de l’à rid, 
formitat de les esp

NE EN 1744-1). 

                            

n el que hi han de

credita el marcatg

ts de seguretat mo

ques de Funcio: A
istratives nacional

es de Funcio: Apli
istratives nacional

ts de seguretat m

bre el producte o 

1. 

mitjançant un con

es mesos d’ antigu
ns de l’àrid submi

ar l’execució de co

 per comprovar la 
pecificacions: 

      Pàgina 9 

e constar com a 

e CE, segons el 

olt estrictes*. * 

Aplicacions que 
s de cada estat 

cacions que no 
s de cada estat 

olt estrictes*. * 

sobre etiqueta, 

trol documental 

uitat, realitzat en 
inistrat respecte 

omprovacions 

 idoneïtat per a 
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- Assaig petrogrà
- Reactivitat pote
- Equivalent de so
- Absorció d’aigu
- Assaig d’identif
- Pèrdua de pes a
- Assaig granulom
- Coeficient de fr
Un cop s’hagi rea
corresponents. 
S’ha de poder  ac
 
CRITERIS DE PR
Els controls s’han
INTERPRETACIÓ
No s’ha d’accept
l’establiment de l
No s’han d’utilitza
- 70, en obres so
- 75, en la resta d
En cas que les so
s’han de poder a
- Per a obres am
- Resta de casos
Si el valor del bla
rajos X per a la s
aquest àrid són le
S’han de  poder u
estructural. 
B05 - AGLOMER
B051 - CIMENTS
 
0.- ELEMENTS Q
B0511401,B0512
1.- DEFINICIÓ I C
 
Conglomerant hid
d'hidratació , end
S'han considerat 
- Ciments comun
- Ciments d'alum
- Ciments blancs
- Ciments resiste
CARACTERÍSTIQ
Ha de ser un mat
El ciment ha de s
en un te mps pro
No ha de tenir gru
En activitats man
d’utilitzar o come
CIMENTS COMU
 Estaran subjecte
956/2008 de 6 d
Els components 
Tipus de ciments
- Ciment Pòrtland
- Ciment Pòrtland
- Ciment Pòrtland
- Ciment putzolàn
- Ciment compos
Alguns d’aquests
creixent els subti
Addicions del clin
- Escòria de forn 
- Fum de sílice:  
- Putzolana natur
- Putzolana natur
- Cendra volant S

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

àfic 
encial amb els àlca
orra (UNE-EN 933
ua (UNE-EN 1097-
ficació per raigs X.
amb sulfat magnè
mètric (UNE-EN 93
iabilitat (UNE 8311
alitzat l’ apilament

cceptar la sorra qu

ESA DE MOSTRES
n de realitzar sego
  DE RESULTATS 
tar  la sorra que no
es dosificacions a
ar àrids fins els qu
otmeses a les clas
de casos 
orres procedents d
cceptar si l’assaig
b classe general d

s: <= 0,3% en pe
au de metilè fos su
eva detecció i iden
es mateixes que le
utilitzar sorres rod

RANTS I CONGLOM
S 

QUE CONTEMPLA 
2401. 

CARACTERÍSTIQUE

dràulic format per
dureix i un cop end
 els ciments regula
ns (CEM) 

minat de calci (CAC
s (BL) 
ens a l'aigua de ma
QUES GENERALS: 
terial granular molt
ser capaç, si es do
ou llarg i assolir, al
umolls ni principis
nuals en les que h
ercialitzar ciments 
NS (CEM): 
es al marcatge CE
e juny. 
han de complir els

s: 
d: CEM I 
d amb addicions: C
d amb escòries de
nic: CEM IV 
st: CEM V 
s tipus es divideix
pus poden ser A, 
nker pòrtland (K): 
 alt:  S 
D 
ral:  P 
ral calcinada:  Q 
Sicília:  V 

nyeria, Arquitectu
42 22 

alis del ciment (UN
3-8). 
-6). 
. 
sic (UNE-EN 1367
33-2) 
15) 
, s’ha de realitzar u

ue no compleixi am

S: 
ons les instruccion
 I ACTUACIONS EN
o compleixi totes le
aprovades, s’haura
uals l’ equivalent d
sses I, IIa o IIb, i no

del matxuqueig de
g del blau de metilè
d’exposició I, IIa o 
s 

uperior als valors a
ntificació: s’ha de 
es d’un que tingui 
ades, o procedent

MERANTS 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

r diferents materia
durit conserva la se
ats per la norma R

C) 

ar (MR) 

t fi i estadísticame
osifica i barreja ad
 final de períodes 

s d'aglomeració. 
hi hagi risc de con
 amb un contingut

E de conformitat a

s requisits especif

CEM II 
e forn alt: CEM III 

xen en subtipus, s
B o C. 

ura i Medi Ambien

NE 146-507 i UNE 

7-2) 

una inspecció visu

mb els requisits se

ns de la DF i la nor
N CAS D’INCOMPL
es especificacions
a n de projectar i a
e sorra sigui inferi
o sotmeses a cap 

 roques calcàries 
è (UNE-EN 933-9)
 IIb (i sense classe

anteriors, i es pres
poder utilitzar l’àri
els mateixos com
ts de roques matxu

TS 

als inorgànics finam
eva resistència i e

RC-08 amb les car

ent homogeni en la
equadament amb 
definits, els nivells

ntacte amb la pell
 de crom (VI) supe

amb el que dispo

icats en el capítol 

segons el contingu

nt                        

 146-508). 

ual, i si es conside

empre i quan mitja

rma EHE. 
LIMENT: 
s indicades al plec
aprovar noves fórm
ior a: 
 classe específica 

o de roques dolom
) compleix el segü 
e específica): <=

entin dubtes de la
id fi si les argiles s
ponents però sens
ucades, o escòries

ment dividits que,
stabilitat fins i tot 
racterístiques segü

a seva composició
 aigua i granulats, 
s especificats de r

l i d’acord amb l’e
erior a dos parts p

osen els Reials De

 5 de la norma UN

ut de l’addició o b

                            

era necessari, s’ha

ançant rentat, criba

c de condicions. S
mules de treball. 

 d’exposició 

mí tiques que no c
 ent: 
 0,6% en pes 

 presència d’argila
són del tipus caolin
se els fins. 
s siderúrgiques ad

, amassats amb a
sota l'aigua. 
üents: 

ó. 
 de produir un mo
resistència i mante

establert a l’ Ordre
per milió del pes se

ecrets 1630/1992 

E-EN 197-1. 

barreja d’addicion

                            

an de prendre mos

atge o mescla, ass

i la granulometria 

ompleixin l’especif

a en els fins, s’ha d
nita o illita, i si les 

dequades, en la fab

aigua, formen una 

rter o un formigó q
enir estabilitat de v

e Presidencial 195
ec del ciment. 

 de 29 de desem

s presents en el c

                            

stres per realitzar e

soleixi les condicio

no s’ajusta a la ut

ficació de l’equiva

de poder realitzar 
 propietats del form

bricació de formig

 pasta que, mitjan

que conservi la se
volum a llarg termi

54/2004 de 22 de

mbre, 1328/1995 d

ciment. Segons a

      Pàgina 10 

els assaigs 

ons exigides. 

tilitzada per a 

alent de sorra, 

un assaig de 
migó  amb 

gó d’ú s no 

nçant un procés 

eva traballabilitat 
ni. 

e juny, no s’han 

de 28 de juliol i 

aquest contingut 
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- Cendra volant c
- Esquist calcinat
- Filler calcari L:  
- Filler calcari LL:
Relació entre den

En ciments pòrtl
components prin
La composició d
Els ciments com
CIMENTS D'ALUM
Ciment obtingut p
Estaran subjectes
Han de complir le
CIMENTS BLANC
Han d’estar subje
i UNE-EN 413-1 
Índex de blancor 
D’acord amb el 
Requisits Reglam
La composició, a
que les especific
La composició, 
mateixes que les 
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Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
GUIXOS DE CONS

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

segona fase, no s
a en el seu aspect
ercera fase, no s’a
mpleixi alguna de 
S’acceptarà el lot ú

QUE CONTEMPLA 
2300,B0521200. 

CARACTERÍSTIQUE

ols preparats bàsi
nció d'aigua, densi
at els tipus de guixo
 a base de guix 

onstrucció en gene
cacions especials d
ar perfils i plaques

QUES GENERALS: 
ogat d'acord amb 
litzar directament,
umolls ni principis
STRUCCIÓ I CONG
ànica a flexió (UNE
ucció d'aplicació m
ucció de projecció 
er a la construcció
ànica a compress
ucció d’aplicació m
ucció de projecció 
er a la construcció

adormiment: 
ació B1 d’aplicació
ació B1 de projecc
ació C6:  > 20 mi
nstrucció i els con
 o de conglomeran
 norma EN 13279-
gons la norma EN 
ompressió 

ASE DE GUIX PER A
ase de guix per a 

pressió “adhesivo

 norma EN 14496 
ase de guix per a
 ja sigui sobre la p
 norma europea EN
omercial o altres m
ció i/o data de cad
l producte segons
n lloc visible, el m

 DE SUBMINISTRA

t: en sacs, de man
e: En lloc sec, pro

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

STRUCCIÓ I CONG
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s’aprovarà l’ú s de
te o color. 
aprovarà l’ús de cim
les prescripcions 
únicament si els re

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

icament amb ped
tat o altres. 
os següents: 

eral 
de construcció 
s de guix laminat 

 el RD 1312/1986
 pastant-los amb a

s d'aglomeració. 
GLOMERANTS A B
E-EN 13279-1):  

manual de designa
 mecànica de desi
ó de designació C6
ió (UNE-EN 13179

manual de designa
 mecànica de desi
ó de designació C6

ó manual:  > 20 m
ció mecànica:  > 5
nuts 

nglomerants a base
nt de guix segons 
-1 
 13279-1 

A PLAQUES DE G
 la fixació  de les 

o a base de yeso 

 
a la fixació de les 
pròpia placa, o bé 
N 14496 

mitjans d’identificac
ducitat 
 el sistema de des

marcatge CE de co

AMENT I EMMAGA

nera que no s'alteri
otegit de la intempè

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

GLOMERANTS A B

ura i Medi Ambien

e ciments que pre

ments que no com
del ciment assaja

esultats obtinguts e

TS 

dra de guix, i eve

 o disposar d'una 
aigua. 

BASE DE GUIX PER

ció B1:  => 1,0 N
ignació B1:  => 1
6:  > 1 N/mm2 
9-1): 
ació B1:  > 2,0 N/m
ignació B1:  > 2,0
6:  > 2 N/mm2 

minuts 
50 minuts 

e de guix per a la c
la designació  de 

UIX LAMINAT I TR
plaques de guix la

 para transformad

plaques de guix la
sobre l’embalatge

ció del fabricant 

signació esmentat 
nformitat amb el q

ATZEMATGE 

in les seves caract
èrie i sense contac

element 
ada a l’obra 

BASE DE GUIX PER

nt                        

sentin símptomes

mpleixin els criteris
at, es rep etiran e
en les dues mostr

entualment addicio

 certificació de con

R CONSTRUCCIÓ:

N/mm2 
1,0 N/mm2 

mm2 
0 N/mm2 

construcció s’han 
la norma UNE-EN 

RANSFORMATS DE
aminat o els trans

dos de placas de 

aminat o els trans
e, l’albarà o el cert

 anteriorment 
que disposen els R

terístiques. 
cte directe amb el 

R CONSTRUCCIÓ:

                            

s de meteorització

s establerts en l’ap
els assaigs per du
res són satisfactor

ons per a modific

nformitat a normes

: 

 de designar  de la
 13279-1 

E PLAQUES DE GU
sformats de plaque

yeso laminado co

sformats de plaque
ificat subministrat 

Reials Decrets 163

 terra, de manera q

: 

                            

 rellevant, que co

artat A5.5 de la RC
uplicat, sobre due
ris. 

car les característ

s segons l'ordre 14

a següent manera:

UIX LAMINAT: 
es de guix laminat

on aislamiento tér

es de guix laminat
 amb el producte a

30/1992 de 29 de 

que no s'alterin les

                            

ontingui cossos es

C-08. 
es mostres obting

tiques d'adormime

4/01/1991. 

: 

t s’han de designa

rmico/acústico o 

t han d’ anar mar
amb les següents 

 desembre i 1328

s seves condicions
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stranys i que no 

udes de l’acopi 

ent, resistència, 

ar de la següent 

placas de yeso 

cats de manera 
 indicacions: 

8/1995 de 28 de 
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UNE-EN 13279-1
UNE-EN 13279-2
 ADHESIUS A BA
UNE-EN 14496:2
Definiciones, esp
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
El subministrado
sistema d’avalua
 +---------
¦ Producte 
¦----------
¦          
¦  Guix de 
¦construcci
¦i conglom.
¦base de gu
¦  per a la
¦construcci
¦          
¦          
+----------
El símbol normal
documentació co
- Nom, logotip o 
- Les dues últime
- Referència a la 
- Descripció del p
- Informació sobr
     - Valors decla
          - Reacció 
          - Aïllament
          - Resistèn
     - Característiq
     - Com alterna
CONDICIONS DE 
El subministrado
sistema d’avalua
+----------
¦ Producte 
¦----------
¦ Adhesius 
¦base de gu
¦  p/plaque
¦guix lamin
¦i transfor
¦plaques gu
¦  laminat 
+----------
El símbol normal
documentació  c
- Nom, logotip o 
- Les dues últime
- Referència a la 
- Descripció del p
- Informació sobr
     - Valors decla
          - Resistèn
          - Reacció 
          - Permeab
          - Resistèn
          - Altres va
     - Prestació No
     - Com alterna
OPERACIONS DE
Inspecció visual 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

1:2006 Yesos de c
2:2006 Yesos de c
ASE DE GUIX PER A
2006 Adhesivos a 
pecificaciones y m

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
r ha de  posar a d
ció de conformitat
------------
  ¦        

---¦--------
  ¦ En pare
  ¦ segons 

ió ¦ davant 
. a¦ i/o com
uix¦ en edif
a  ¦--------
ió ¦ En pare
  ¦ segons 
  ¦ usos no

------------
litzat del marcatge
omercial que acom
 adreça declarada 
es xifres de l’any d
 norma europea EN
producte: nom gen
re les característiq

arats, i quan proce
al foc 
t directe al soroll a
cia tèrmica 
ques a les que s’ap
ativa la designació 
 MARCATGE I CO
r ha de  posar a d
ció de conformitat
------------
  ¦        

------------
a ¦ En tots

uix¦ cificac
es ¦        
nat¦--------
rm.¦ Per a s
uix¦ nats an
  ¦        

------------
litzat del marcatge
omercial que acom
 adreça declarada 
es xifres de l’any d
 norma europea EN
producte: nom gen
re les característiq

arats, i quan proce
cia a l’esforç tallan
al foc 

bilitat al vapor d’aig
cia a flexió 
lors que depenen 
o determinada (PN
ativa la designació 
E CONTROL DEL G
de les condicions 

nyeria, Arquitectu
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construcción y con
construcción y con
A PLAQUES DE G
 base de yeso par

métodos de ensayo

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
disposició de la D
t aplicable, d’ acor
------------
     Ús pre

------------
ets, envans,
procedeixi,
del foc d'e

mpartimentac
ficis.      
------------
ets, envans,
procedeixi,

o mencionats
------------
e CE (segons la di
mpanya al producte
 del fabricant 
de la impressió del
N 13279 
nèric, tipus, quanti
ques essencials qu
deixi, nivell o clas

aeri 

plica l’opció “Pres
 normalitzada 
NTROL DE LA DOC
disposició de la D
t aplicable, d’ acor
------------
Ús previst 

------------
s els usos s
cions de rea
           

------------
situacions i
nteriorment 
           

------------
e CE (segons la di
mpanya al product
 del fabricant 
de la impressió del
N 14496 
nèric, material, dim
ques essencials qu
deixi, nivell o clas
nt 

gua 

del sistema i que 
ND) per a aquelles 
 normalitzada 
GUIX DE CONSTRU
 de subministrame

ura i Medi Ambien

nglomerantes a ba
nglomerantes a ba
UIX LAMINAT I TR
ra transformados 

o. 

CUMENTACIÓ DEL
F en el cas que a
rd amb el que disp
------------
vist        
------------
sostres, re
p/protecció

lements estr
ió davant de
           

------------
sostres, re
en situacio
anteriormen

------------
rectiva 93/68/CE) 
e) i ha d’anar acom

l marcatge 

itat i ús previst 
ue han de declarar
se 

stació No Determin

CUMENTACIÓ DEL
F en el cas que a
rd amb el que disp
------------
           

------------
ubjectes a e
cció al foc 
           

------------
usos no men
           
           

------------
rectiva 93/68/CE)
te) i ha d’anar aco

l marcatge 

mensions i ús prev
ue han de declarar
se 

ha de declarar el f
 característiques e

UCCIÓ: 
ent. 

nt                        

ase de yeso para la
ase de yeso para la
RANSFORMATS DE

de placa de yeso 

L GUIX DE CONST
aquesta ho sol·licit
posa l’apartat 7.2.
------------
       ¦ Ca

--------¦---
evest.  ¦   
ó       ¦---
ruct.   ¦   
el foc  ¦   
       ¦   

--------¦---
evest.  ¦   
ons i   ¦   
nt      ¦   
------------
 s’ha d’estampar s
mpanyat de la seg

r-se de la següent 

nada” (PND) 

L GUIX PER A AGA
aquesta ho sol·licit
posa l’apartat 7.2.
------------
     ¦ Cara

------------
espe- ¦ Reac
     ¦-----
     ¦ Altr

------------
ncio- ¦     
     ¦ Tots
     ¦     

------------
 s’ha d’estampar 

ompanyat de la seg

vist 
r-se de la següent 

fabricant en la sev
en les que sigui ap

                            

a construcción. Pa
a construcción. Pa
E PLAQUES DE GU
 laminado con ais

TRUCCIÓ: 
ti, la documentaci
1 del CTE: 
------------
aracterístiq
------------
Reacció al 

------------
           
   Altres  
           

------------
           
    Tots   
           

------------
sobre l’ embalatge
üent informació co

 manera: 

AFAR PLAQUES D
ti, la documentaci
1 del CTE: 
------------
acterístique
------------
cció al foc 
------------
res         
------------
           

s           
           

------------
sobre l’embalatge

güent informació c

 manera: 

a documentació s
licable 

                            

arte 1: Definiciones
arte 2: Métodos de
UIX LAMINAT: 
slante térmico/acús

ó següent, que ac

------------
ques  ¦ Sist
------¦-----
foc  ¦   3/

------¦-----
     ¦     
     ¦    4
      ¦    

------¦-----
     ¦     
     ¦    4
     ¦     

------------
e de manera visibl
om a mínim: 

E GUIX LAMINAT:
ó següent, que ac

------------
es    ¦ Sist
------------
     ¦   3/

------------
     ¦    4

------------
     ¦     
     ¦    4
     ¦     

------------
e de manera visible
com a mínim: 

obre l’ús previst 

                            

s y especificacion
e ensayo. 

stico y placas de 

credita el marcatg

------+ 
tema ¦ 
-----¦ 
/4   ¦ 
-----¦ 
    ¦ 

4    ¦ 
     ¦ 

-----¦ 
    ¦ 

4    ¦ 
    ¦ 

-----+ 
le (o si no és poss

: 
credita el marcatg

-----+ 
tema ¦ 
-----¦ 
/4   ¦ 
-----¦ 
4    ¦ 
-----¦ 
    ¦ 

4    ¦ 
    ¦ 

-----+ 
e (o si no és poss
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nes. 

 yeso laminado. 

e CE, segons el 

sible, sobre o la 

e CE, segons el 

sible, sobre o la 
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Abans de comen
condicions tècniq
- Aigua combinad
- Sofre en % d`io
- Contingut de su
- Exponent d’hidr
- Finor de molta: 
- Resistència a fl
- Temps d'adorm
- Índex de puresa
En cas de no pre
En cas de que el 
assaigs de contro
CRITERIS  DE PR
La presa de most
INTERPRETACIÓ
No es podran uti
control de produc
 Quan no es com
existent a l'obra. 
que arribin a l'obr
B06 - FORMIGON
B064 - FORMIGO
 
0.- ELEMENTS Q
B064300C. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Formigó amb o s
21/1992 de 16 d
CARACTERÍSTIQ
Els components 
La designació de
- Consistència 
- Grandària màxim
- Tipus d'ambient
- Resistència car
- Contingut de cim
- La indicació de 
La designació pe
- T: Indicatiu que
- R: Resistència c
- C: Lletra indicat
- TM: Grandària m
- A: Designació d
En els formigons
especificades de
(contingut de cim
En els formigons
granulat, consist
que ha emprat. 
En els formigons
d'aportar, s’han d
El formigó ha de 
Si el formigó està
ciment, i si es tra
Si el formigó est
estructures d'edif
del ciment. La qu
La central que s
resultats de l’anà
Les cendres vola
Els additius haura
En cap cas la pro
Classificació dels
- Si fck <= 50 N
- Si fck > 50 N/m

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

ç ar l'obra o si var
ques, incloent els 
da: (UNE 102-032
ons SO3: (UNE 10
ulfats de calci (UN
rogen pH (UNE 10
 (UNE-EN 13279-2
exotracció: (UNE-

miment: (UNE-EN 1
a: (UNE 102-032) 
sentar aquests res
 material disposi d
ol de recepció. 
RESA DE MOSTRA
tra i els assajos ha
 DELS RESULTAT
ilitzar a l’ obra gui
cció realitzat a fab

mpleixi alguna de 
 Si un qualsevol d
ra. 
NS DE COMPRA 
ONS ESTRUCTURA

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

sense addicions (c
e juliol d'indústria 

QUES DELS FORMI
del formigó, la sev

el formigó  fabricat

ma del granulat 
t al que s'exposarà
racterística a comp
ment expressat en
 l'ús estructural qu

er propietats s’ha d
 serà HM pel form
característica a co
tiva del tipus de co
màxima del granul
de l'ambient al que
s designats per pro
e grandària màxim
ment i relació aigua
s designats per do
encia i contingut e

s amb característ
d’especificar aban
 complir amb les e
à destinat a una ob
acta de fum de silic
tà destinat a obre
ficació, si s'utilitze
uantitat mínima de 
ubministri formigó

àlisi a l’abast de la 
ants han de compli
an de ser del tipus
oporció en pes de 
s formigons per la 
N/mm2 , resistènc
mm2 , alta resistèn

nyeria, Arquitectu
42 22 

ria el subministram
resultats dels assa

2) 
2-032) 
E 102-037) 
2-032) 
2) 
EN 13279-2) 
3279-2) 

 
sultats, o que la D
de la Marca AENOR

A DEL GUIX DE CO
an de realitzar-se s

TS I ACTUACIONS 
ixos sense el corr
rica segons la nor
les prescripcions 

dels resultats no és

ALS EN MASSA 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

cendres volants o f
 i el Real Decret 69
IGONS D'ÚS ESTR
va dosificació, el p
t en central es pot 

à el formigó 
pressió per als for
n kg/m3, per als fo
ue ha de tenir el fo
de fer d'acord amb

migó en massa, HA
ompressió, en N/m
onsistència: L Líqu
lat en mm. 

e s'exposarà el form
opietats, el submin
a del granulat, co
a/ciment). 
osificació, el petic
en ciment per me

tiques especials o
s de l'inici del sub

exigè ncies de qua
bra amb armadure
ci no podrà exced
s de formigó en m

en cendres volants
 ciment s’especific
ó amb cendres vo
 DF, o disposarà d
ir en qualsevol cas
s que estableix l’ar
 l'additiu no ha de 
 seva resistència a

cia standard 
ncia 

ura i Medi Ambien

ment es demanaran
aigs següents, rea

F tingui dubtes de 
R, marcatge CE o 

ONSTRUCCIÓ: 
segons lo establer
EN CAS D’INCOM

responent marcatg
rma UNE-EN 1327
de qualitat del gu
s satisfactori, es r

TS 

fum de sílice), ela
97/1995 de 28 d'a

RUCTURAL: 
procés de fabricac
 fer per propietats 

migons designats 
ormigons designats
rmigó: en massa, 

b el format: T-R/C/
A pel formigó arma
mm2 (20-25-30-35
uida, F fluida, B tov

migó 
nistrador ha d'esta
nsistència i resist

ionari es responsa
tre cúbic de form

o d'altres de les e
ministrament. 
litat que estableix 

es pretesades, pod
ir el 10% 
massa o armat, la
s no han de supera
ca a l’article 37.3.
olants realitzarà un
d’un distintiu de qu
s les especificacio
rticle 29.2 de la EH
superar el 5% del 
a compressió:  

nt                        

n al contractista e
alitzats per un labo

 la seva repr esent
altre legalment rec

rt en el capítol 3 de
MPLIMENT DEL GU
ge CE i el certifica
79-1. 
ix assajat, es repe
rebutjarà  tot l'aco

aborat en una cent
abril. 

ció i el transport ha
 o per dosificació 

 per propietats 
s per dosificació 
 armat o pretesat 
/TM/A 
at, i HP pel formigó
5-40-45-50-55-60
va, P plàstica i S s

ablir la composició
tència característic

able de la congruè
igó, i el subminist

especificades a la

 l'article 37.2.3 de 
drà contindre cend

a DF pot autoritza
ar el 35% del pes 
2 de la norma EHE
n control sobre la

ualitat oficialment r
ons de la norma UN
HE-08  i complir la
 pes del ciment uti

                            

ls certificats del fa
oratori acreditat:  

tativitat, es realitza
coneguda a un paí

e la norma europe
UIX DE CONSTRUC
at de garantia del f

etiran els assaigs 
pi i es faran tots e

ral formigonera leg

an d'estar d'ac ord 
i s'expressarà, com

ó pretesat 
0-70-80-90-100) 
seca 

 de la mescla del 
ca, així com les lim

ència de les carac
trador  les haurà d

a designació , les 

 la norma EHE-08.
dres volants sense 

r l'u s de cendres
del ciment. Si s'ut
E-08 
a producció segon
reconegut 
NE_EN 450. 
 UNE EN 934-2 
ilitzat. 

                            

abricant que garant

aran aquests assai
ís de la UE, es pot 

a EN 13279-2.  
CIÓ:  
fabricant, d’acord 

 per duplicat, sobr
els assaigs esmen

galment autoritzad

 amb les prescripc
m a mínim, la segü

formigó, garantint 
mitacions derivade

cterístiques especi
de garantir, indica

 garanties i les d

. 
 que aquestes exc

s volants o fum de
ilitza fum de silici 

ns l’art. 30 de la n

                            

teixin el complime

igs sobre el mater
t prescindir de la p

 a els assajos de 

re dues mostres t
ntats a les següen

da d'acord amb el 

cions de la EHE-08
üent informació: 

t al peticionari les 
es del tipus d'amb

ificades de grandà
ant també, la relac

ades que el subm

cedeixin el 20% de

e silici per la seva
  no ha de superar

norma EHE-08 i h

      Pàgina 16 

ent del plec de 

rial rebut. 
presentació dels 

 tipus inicial i el 

tretes de l'acopi 
nts cinc partides 

títol 4t. de la llei 

8. 

característiques 
bient especificat 

ària màxima del 
ció aigua/ciment 

ministrador hagi 

l pes del 

a confecció. En 
r el 10% del pes 

ha de posar els 
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Si no es disposa 
segü ent: 
- fcm (t) = ßcc(t
- ßcc = exp{s [1
  (on Fcm: Resist
tipus de ciment (
(CEM 32,5R, CEM
Valor mínim de la
- Formigons en m
- Formigons arm
Tipus de ciment: 
- Formigó en mas
1),   Ciments per
- Formigó armat 
EN 197-1) 
- Formigó pretesa
- Es considera in
- Es consideren i
de baix calor d'hi
Classe del cimen
Densitats dels fo
- Formigons en m
     - 2.300 kg/m3
     - 2.400 kg/m3
- Formigons arm
El contingut míni
mínima de cimen
- Obres de formig
- Obres de formig
- Obres de formig
- A totes les obre
La relació aigua/
aigua/ciment con
- Formigó en mas
- Formigó armat: 
- Formigó pretesa
Assentament en 
- Consistència se
- Consistència pl
- Consistència to
- Consistència flu
- Consistència líq
La consistència (
Ió clor total aport
- Pretensat:  <=
- Armat:  <= 0,4
- En massa amb 
Quantitat total de
- Si l’aigua és sta
- Si l’aigua és rec
Toleràncies: 
- Assentament en
     - Consistència
     - Consistència
     - Consistència
     - Consistència
FORMIGONS PER
Tamany màxim d
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separa
Dosificacions de 
- Contingut de cim
     - Formigons a
     - Formigons s
- Relació aigua-c
- Contingut de fin
     - Granulat gru
     - Granulat gru

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

 més que de result

t)·fcm 
1 – (28/t)1/2]} 
tència mitja a com
(= 0,2 per a cimen
M  42,5), = 0,38 
a resistència: 
massa >= 20 N/m
ats o pretesats >
 
ssa: Ciments com
r a usos especials 
: Ciments comuns

at : Ciments comu
clòs dins dels cim
nclosos els cimen
dratació (UNE-EN 

nt:  32,5 N 
rmigons: 

massa (HM):  
3  si fck <=50 N/
3  si fck > 50 N/m
ats i pretensats (H
m de ciment ha d'

nt considerant el ti
gó en massa:  >=
gó armat:  >= 25
gó pretesat:  >= 
es:  <= 500 kg/m
/ciment ha d'esta
nsiderant el tipus d
ssa:  <= 0,65  
  <= 0,65  
at:  <= 0,60  
el con d'Abrams (
eca:  0 - 2 cm 
àstica:  3 - 5 cm 

ova:  6 - 9 cm 
uida:  10-15 cm 
quida:  16-20 cm 
(L) líquida només 
tat per component

= 0,2% pes de cim
4% pes de ciment 
 armadura de fissu
 fins (sedàs 0,063

andard: < 175 kg/
ciclada: < 185 kg/

n el con d'Abrams
a seca:  Nul 
a plàstica o tova:  
a fluida:  ± 2 cm 
a líquida:  ± 2 cm
R A PILOTS FORM
del granulat. El me

ació entre barres d
 pastat: 
ment: 
abocats en sec:  >
submergits:  >= 3
ciment (A/C):  < 0
ns d <0,125 (cime
uixut d > 8 mm:  >
uixut d <= 8 mm:

nyeria, Arquitectu
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tats a 28 dies d’ed

mpressió a 28 dies
nts d’alta resistènc
per a ciments d’en

mm2 
= 25 N/mm2 

muns excepte els tip
 ESP VI-1 (UNE 80
s  excepte els tipus

uns tipus CEM I, C
ments comuns els 
nts de característiq
 14216)  

/mm2 
mm2 
HA-HP): 2500 kg/m
'estar d'acord amb
pus d'exposició m

= 200 kg/m3 
50 kg/m3 
275 kg/m3 

m3 
r d'acord amb les

d'exposició més fa

UNE EN 12350-2)

es podrà aconseg
ts d'un formigó no 

ment 
 
uració:  <= 0,4%
3) al formigó, corre
/m3 
/m3 

: 

 ± 1 cm 

m 
MIGONATS “IN SITU

s petit dels següen

d’acer longitudinals

>= 325 kg/m3 
375 kg/m3 

0,6 
ent inclòs): 
>= 400 kg/m3 
:  >= 450 kg/m3 

ura i Medi Ambien

dat, es podran adm

, ßcc: coeficient q
cia i enduriment rà
nduriment lent (CE

pus CEM II/A-Q, C
0307)  
s CEM II/A-Q, CEM

EM II/A-D, CEM II/
ciments blancs (U
ques addicionals c

m3 
b les prescripcions

més favorable ha de

s prescripcions de
vorable ha de ser:

): 

uir mitjançant add
 pot superar: 

 pes de ciment 
esponents als gran

U” 
nts valors: 

s 

 

nt                        

metre com a valors

que depèn de l’eda
à pid (CEM 42,5R,
EM 32,25))). 

CEM II/B-Q, CEM II

M II/B-Q, CEM II/A-

/A-V, CEM II/A-P i
UNE 80305) 
com els resistents 

s de la norma EHE
e ser: 

e la norma EHE-0
: 

ditiu superfluidifica

nulats i al ciment: 

                            

s de resistència a 

at del formigó, t: ed
 CEM 52,5R), = 0

I/A-W, CEM II/B-W

-W, CEM II/B-W, C

  CEM II/A-M(V,P)

 als sulfats i/o a l'a

E-08, en funció  de

08, en funció  de

ant  

 

                            

j dies d’edat els va

dat del formigó en 
0,25 per a ci ment

W, CEM II/A-T, CEM

CEM II/A-T, CEM II/

 (UNE-EN 197-1) 

aigua de mar (UNE

e la classe d'expos

 la classe d'expo

                            

alors resultants de

 dies, s:  c oeficien
ts normals i d’end

M II/B-T i CEM III/C

I/B-T, CEM III/C i C

 

E 80303-1 i UNE 8

sició (taula 37.3.2

osició (taula 37.3.
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e la fórmula 

nt en funció del 
uriment ràpid 

C (UNE-EN 197-

CEM V/B  (UNE-

80303-2), i els 

.a). La quantitat 

2.a). La relació 
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Consistència del 
┌──────────
│  Assentam
│    d’Abra
│----------
│   130 <= 
│   H >= 16
│          
│   H >= 18
│          
└──────────
El formigó ha de 
tubs de formigon
FORMIGONS PER
Contingut mímin 
┌──────────
│  Grandàri
│  màxima d
│ granulat(
│----------
│      32  
│      25  
│      20  
│      16  
└──────────
Grandària màxim
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separa
Dosificacions de 
- Contingut de cim
     - Formigons a
     - Formigons s
- Relació aigua-c
- Contingut de fin
     - Granulat gru
     - Granulat gru
- Assentament al
El formigó ha de 
tubs de formigon
FORMIGÓ PER A
La fabricació del 
fórmula inclourà:
- La identificació 
- La granulometri
0,063 mm UNE E
- La dosificació d
- La resistència c
- La consistència
El pes total de pa
Contingut de cim
Relació aigua/cim
Assentament en 
Proporció d’aire o
En zones sotmes
serà inferior al 4,
Toleràncies: 
- Assentament en
  
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
El formigó ha d'a
Queda expressam
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

 formigó: 
────────────
ment con   │
ams(mm)    │
------------
H <= 180  │

60         │
          │

80         │
          │

────────────
 tenir la docilitat i 

nar. 
R A PANTALLES F
 de ciment en func
────────────
ia   │ Conti
del  │ mínim
(mm) │ cimen
------------
    │    35
    │    37
    │    38
    │    40

────────────
ma del granulat. El m

ació entre barres d
 pastat: 
ment en pantalles 
abocats en sec:  >
submergits:  >= 3
ciment: 0,45 < A/C
ns d <=0,125 mm
uixut D <= 16 mm
uixut D > 16 mm: 
l con d'Abrams: 16
 tenir la docilitat i 

nar. 
A PAVIMENTS 

 formigó no es po
 
 i proporció ponde
ia de la mescla d’à
EN 933-2. 
de ciment, aigua i, 
característica a flex
a del formigó fresc
artícules que passe

ment:  >= 300 kg/
ment:  <= 0,46 
el con d'Abrams (
ocluït (UNE 83315
ses a nevades o g
5 % en volum. 

n el con d'Abrams

 DE SUBMINISTRA

t: En camions form
rribar a l'obra sens

ment prohibit l'add
e: No es pot emm

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l

nyeria, Arquitectu
42 22 

────────────
           
           

------------
 - Formigó 
 - Formigó 
   abocat s
 - Formigó 
   fluid es

────────────
 fluïdesa adequad

FORMIGONADES “
ció de la grandària
──────┐ 
ingut │ 
m de  │ 
nt(kg)│ 
----- │ 
50    │ 
70    │ 
85    │ 
00    │ 
──────┘ 
més petit dels seg

d’acer longitudinals

 contínues de form
>= 325 kg/m3 
375 kg/m3 
C < 0,6 
m (ciment inclòs):
m:  <= 450 kg/m
  = 400 kg/m3 
60 < A < 220 mm
 fluïdesa adequad

odrà iniciar  fins q

eral (en sec) de ca
àrids pels tamisos

 si és el cas de ca
xotracció a 7 i a 2

c, i si és el cas, el 
en pel tamís 0,125
/m3 

UNE 83313):  2 - 
5): <= 6% 
gelades serà obliga

:  ± 1 cm 

AMENT I EMMAGA

migonera. 
se alteracions en l
ició al formigó de 
agatzemar. 

ENT 

a descripció de l’e

ura i Medi Ambien

────────────
Condicions 
   d’ús    

------------
abocat en se
bombejat, su
ota aigua am
submergit, a
tabilitzador
────────────
a, i aquests valors

IN SITU” 
 màxima del granu

üents valors: 

s 

migó armat : 

 
3 

m 
a, i aquests valors

ue la DF no hagi a

ada fracció d’àrid a
s 40 mm; 25 mm; 

ada additiu, referide
8 dies. 
contingut d’aire oc

5 mm UNE EN 933

6 cm 

atò ria la utilització

ATZEMATGE 

es seves caracterí
qualsevol quantita

element 

nt                        

────────────
           
           

------------
ec          
ubmergit o  
mb tub tremi
abocat sota 
r amb tub tr
────────────
s s’ han de mante

ulat: 

s s’ han de mante

aprovat la fórmula

a la mescla. 
 20 mm; 12,5 mm

es a la mescla tota

cluït. 
3-2 no serà major 

ó d’un inclusor d’a

ístiques, formant u
at d'aigua o altres s

                            

──────┐ 
     │ 
     │ 

------│ 
     │ 
     │ 

ie    │ 
     │ 

remie │ 
──────┘ 
enir durant tot el p

enir durant tot el p

a de treball i el cor

m; 8 mm; 4 mm; 2 

al. 

de 450 kg/m3, inc

aire, i en aquest ca

una barreja homog
substàncies que p

                            

rocés de formigon

rocés de formigon

rresponent tram de

 mm; 1 mm; 0,50

clòs el ciment. 

as, la proporció d’

gènia i sense have
puguin alterar la co

                            

nat, per tal d’evita

nat, per tal d’evita

e prova (apartat d

00 mm; 0,250 mm

’aire ocluit en el fo

er iniciat l'adormim
omposició original
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ar embussos als 

ar embussos als 

’execució). Dita 

m; 0,125 mm; i 

ormigó fresc no 

ment. 
. 
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Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 124
PILOTS I PANTAL
Real Decreto 314
SE. 
FORMIGÓ PER A
Orden FOM/891/
carreteras y puen
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
El subministrado
- Identificació del
- Número de sèri
- Data i hora de ll
- Nom de la cent
- Identificació del
- Quantitat de for
-  Formigons des
     - Resistència 
     - Tipus de con
     - Grandària m
     - Tipus d'amb
-  Formigons des
     - Contingut de
     - Relació aigu
     - Tipus, class
     - Contingut en
     - Contingut en
     - Tipus d'addi
     - Procedència
- Identificació del
- Designació esp
- Identificació del
- Hora límit d'us d
OPERACIONS DE
Determinació de 
procedents de 3 
Assaigs caracter
compressió a 28
suficient experièn
Abans del inici de
sota pressió, seg
Inspeccions no p
Per a totes les am
Control estadí sti
- Volum de formi
- Elements o grup
     - Temps de fo
- Elements o grup
     - Temps de fo
- Massissos: 
     - Temps de fo
El número de lots
En cas de dispo
garantia per al qu
Control 100x100
resistència es co
Control indirecte 
s’utilitzin en:  
- Elements d’edif
- Elements d’edif
Haurà de complir

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

47/2008, de 18 de
LLES FORMIGONA
4/2006, de 17 de m

A PAVIMENTS 
/2004, de 1 de m
ntes, relativos a fir

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
r ha de lliurar amb
l subministrador 
e de la fulla de su
liurament 
ral de formigó 
l peticionari 
rmigó subministrat
signats per propiet
 a la compressió 
nsistència 

màxima del granula
bient segons la tau
signats per dosifica
e ciment per m3 
ua/ciment (amb 0,0
e i marca del cime
n addicions 
n additius 
tiu segons UNE_E

a i quantitat de les 
l ciment, additius 
ecífica del lloc de 
l camió i de la per
del formigó 
E CONTROL EN FO
la dosificació (si é
pastades fabricad
rístics de comprov
8 dies, segons UN
ncia en el seu ús. 
e l’obra, i sempre 

gons UNE EN 1239
periòdiques a la pla
massades es durà 
c de la resistència
gonament:  <= 1
ps d’elements que
ormigonament <=
ps d’elements que
ormigonament <=

ormigonament <=
s no serà inferior a
sar d’un distintiu 

ue s’ha efectuat el 
0 (EHE-08): Serà 
omprova determina
 de la resistència (

ficis de vivendes d
ficis de vivendes d
r, a més, que l’am

nyeria, Arquitectu
42 22 

essària subministra

T OBLIGATORI 

e julio, por el que s
ADES “IN SITU” 
marzo, por el que 

marzo, por la que 
rmes y pavimentos

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
b cada càrrega un 

bministrament 

t 
ats d’acord a l’art.

at 
la 8.2.2 de la EHE
ació d’acord a l’ar

02 de tolerància) 
ent 

EN 934-2, si n'hi ha
 addicions o indica
i addicions 
 subministrament 
sona que fa la des

ORMIGÓ ESTRUCT
és el cas) mitjança
es a la central. 2 p
vació de la dosific
NE EN 12390-3. N

 que sigui necessa
90-8. 
anta per tenir cons
 a terme el corresp

a (EHE-08): Per a f
100 m3 
e treballen a comp
= 2 setmanes; sup
e treballen a flexió:
= 2 setmanes; sup

= 1 setmana 
a 3. Totes les past
 oficialment recon
 reconeixement, co
d’aplicació  a qu

ant la mateixa en to
(EHE-08): Només 

d’una o dues plante
de fins a 4 plantes,
bient sigui I o II, i 

ura i Medi Ambien

ada a l’obra 

se aprueba la Instr

se aprueba el Cód

 se actualizan det
s. 

CUMENTACIÓ: 
full on constin, co

. 39.2 de la EHE-0

-08 
t.  39.2 de la EHE-

a 
ació que no en té 

scàrrega 

TURAL: 
ant assaigs previs 
provetes s’assajar
cació aprovada. P
No seran necessa

ari segons l’article

stància que es fabr
ponent control de 
formigons se nse 

ressió: 
perfície construïda
 

perfície construïda

ades d’un lot proc
negut, es podran 
onforme als aparta
alsevol estructura
otes les pastades 
es podrà  aplicar e

es, amb llums infe
 que treballin a fle
que en el projecte 

nt                        

rucción de Hormig

digo Técnico de la 

terminados artícu

om a mínim, les da

08, indicant com a

-08, indicant com 

 de laboratori. Per 
ran a compressió i
Per a cada tipus d
aris aquests assai

e 37.3.3 de la norm

rica el formigó am
les condicions de 
distintiu de qualita

a <= 500 m2; No

a <= 1000 m2; N

cediran del mateix 
augmentar els va
ats 5.1 o 6 de l’an
a, sempre que es
 sotmeses a contro
en formigons que 

eriors a 6,00 metre
exió, amb llums inf
 s’hagi adoptat un

                            

ón Estructural (EH

 Edificación Parte 

los del pliego de 

ades següents: 

 mínim: 

 a mínim: 

 a cada dosificació
i les altres 2 a l’as
de formigó es rea
igs si el formigó 

ma EHE-08, es rea

mb la dosificació co
 subministrament.

at, es realitzaran lo

ombre de plantes <

Nombre de plantes 

 subministrador, i t
alors anteriors mu
nex 19 de la EHE-
 faci abans del s
ol i calculant el va
disposin d’un dist

es 
feriors a 6,00 metr
na resistència de c

                            

HE-08). 

2. Documento Bás

 prescripciones té

ó estudiada es rea
saig de penetració
litzaran 6 sèries d
procedeix de cent

alitzarà l’assaig de 

orrecte. 
  

ots de control de co

<= 2 

 <= 2 

tindran la mateixa 
ltiplicant-los per 2
08.  
ubministrament d
lor de la resistènci
intiu de qualitat of

res 
àlcul a compressió

                            

sico de Seguridad

écnicas generales

alitzaran 3 series d
ó d’aigua. 
de 2 provetes que
tral certificada,  o

e la fondària de pe

om a màxim:  

 dosificació.  
2 o per 5, en func

del formigó. La co
ia caracterí stica r
ficialment reconeg

ó Fcd no superior 
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 estructural DB-

s para obras de 

e 4 provetes, 

e s’ assajaran a 
o es disposa de 

netració d’aigua 

ció del nivell de 

onformitat de la 
real. 
ut i que 

 a 10 N/mm2. 
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La DF podrà exim
qualitat oficialme
OPERACIONS DE
Determinació de 
- Confecció de 2 
flexotracció a 7 i 
Si la resistència m
consistència fora
dies i s’introduira
Control de fabrica
- Inspecció no si
- Per a cada frac
     - Com a mínim
          - Assaig g
          - Equivalen
          - Terrosso
          - Índex de 
          - Proporció
     - Com a mínim
          - Coeficien
          - Substànc
- Sobre una most
- Comprovació d
- Inspecció visua
- Recepció del fu
- Es controlaran c
     - Contingut d’
     - Consistència
     - Fabricació d
CRITERIS DE PR
Els controls s’han
CRITERIS DE PR
Es seguiran els c
Quan s’indica un
INTERPRETACIÓ
No s’ha d’accept
Control estadí sti
agafades de cada
- Resistència car
     - Formigons a
     - Altres casos
- Resistència car
     - Formigons a
     - Altres casos
- Resistència car
     - Formigons a
     - Altres casos
La presa de most
xi, de les determi
En els casos en 
com un control d
molt controlada, 
Si el formigó  no 
f(x) = x – K2rN  
on: 
- f(x) Funció d’ac
- x Valor mig dels
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de past
     - 3 pastades: 
     - 4 pastades: 
     - 5 pastades: 
     - 6 pastades: 
- rN: Valor del rec
- x(1): Valor míni
- x(N): Valor màx
- fck: Valor de la 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

mir la realització de
ent reconegut, o qu
E CONTROL EN FO
la fórmula de treb
 sèries de 2 prove
 a 28 dies (UNE 83
mitja a 7 dies resu
a dels límits establ
an les modificacion
ació i recepció. 
stemàtica a la plan
ció d’àrid, abans d
m 2 cops al dia, 1 
ranulomè tric (UN
nt de sorra de l’àri

os d’argila (UNE 71
 llenques de l’àrid 
ó de fins que pass
m 1 cop al mes, i 
nt de Los Ángeles 
cies perjudicials (E
tra de la mescla d
e l’exactitud de les

al del formigó en c
ull de subministram
com a mínim 2 co
aire ocluït en el fo
a (UNE 83313) 

de provetes per a a
ESA DE MOSTRES
n de realitzar sego
ESA DE MOSTRES

criteris que en cada
a freqüència temp
 DE RESULTATS I
tar el subministram
c: La conformitat 
a una de les N pas
racterística especif
amb distintius de q
s:  N >= 3 
racterística especif
amb distintius de q
s:  N >= 4 
racterística especif
amb distintius de q
s:  N >= 6 
tres es realitzarà a
inacions de resistè
 que el formigó es
d’identificació, per 
amb una resistènc
 disposa de distint
  >= fck 

cceptació 
s resultats obtingu

tades: 
 K2 1,02; K3: 0,85
 K2 0,82; K3: 0,67
 K2 0,72; K3: 0,55
 K2 0,66; K3: 0,43
corregut mostral d
im dels resultats o
xim dels resultats o
 resistència caract

nyeria, Arquitectu
42 22 

els assaigs caracte
uan es disposi d’ u
ORMIGÓ PER A PA
all. Per a cada dos
tes, segons la nor
3305) i, si és el ca
ultés superior al 80
erts, es podrà pro
ns necessàries en

nta de fabricació d
de l’entrada al mes
 pel matí i un altre
E-EN 933-1) 
d fi (UNE EN 933-
133) 
gros (UNE EN 933

sen pel tamís 0,06
sempre que es ca
 de l’àrid gros (UN
EHE) 
’àrids es realitzarà
s bàscules de dos
ada element de tra

ment del formigó, p
ops al dia (matí i ta
ormigó (UNE 8331

assaig a flexotracc
S EN FORMIGÓ ES
ons les instruccion
S EN FORMIGÓ PE
a cas, indiqui la D

poral de 2 assaigs 
 ACTUACIONS EN

ment de formigó qu
del lot en relació a

stades controlades
ficada en projecte 
qualitat oficialment

ficada en projecte 
qualitat oficialment

ficada en projecte 
qualitat oficialment

aleatòriament entre
ència obtingudes p
stigui en possessi
 tant els criteris d’
cia certificada i es
tiu, s’acceptarà si:

uts en les N pastad

5 
7 
5 
3 
definit com a:  rN =
obtinguts en les últ
obtinguts en les úl
terística especifica

ura i Medi Ambien

erístics de dosifica
un certificat de dos
AVIMENTS: 
sificació analitzada
rma UNE 83301. P
as, el contingut d’a
0% de l’especificad
cedir a la realitzac
 la dosificació, i es

del formigó 
sclador, es realitza
 per la tarda: 

-8) 

3-3) 
3 mm (UNE EN 93
nviï de procedè nc
E EN 1097-2)  

à cada dia un assa
ificació un cop ca
ansport i comprov
per a cada partida.
arda): 
5) 

ió (UNE 83301) 
STRUCTURAL: 
ns de la DF i la nor
ER A PAVIMENTS:
F. Cada sèrie de p
per dia, es realitza

N CAS D’ INCOMPL
ue no arribi identif
a la resistència es 
s d’acord amb: 
 Fck (N/mm2):  <
t reconeguts amb 

 Fck (N/mm2):  >
t reconeguts amb 

 Fck (N/mm2):  >
t reconeguts amb 

e les pastades de l
per a cadascuna d
ó d’un distintiu de
acceptació en aqu
tadí sticament ava
 

des assajades 

= x (N) – x (1) 
times N pastades 
times N pastades 

ada en el projecte 

nt                        

ació quan el formig
sificació amb una 

a es realitzarà:  
Per a cada sèrie es
aire ocluit (UNE EN
da a 28 dies, i no 
ció d’un tram de pr
s repetiran els ass

aran amb la freqüè

33-2)  
cia el subministram

aig granulomè tric 
ada 15 dies. 
vació de la tempera
. 

rma EHE. 
: 
provetes es prendrà
arà un pel mati i l’a
LIMENT, EN FORM
ficat segons les co
 comprovarà a par

= 30 
 nivell de garantia 

= 35 i <= 50 
 nivell de garantia 

= 50 
 nivell de garantia 

l’obra sotmesa a c
de les N pastades c
e qualitat oficialm
uest cas tenen per
aluada amb un niv

 

                            

gó que es vagi a s
 antiguitat màxima

s determinarà  la c
N 12350-7). 
s’haguessin obting
rova amb aquest  f
saigs de resistènci

ència indicada, els 

ment: 

(UNE EN 933-1) 

atura. 

à d’amassades dif
altre per la tarda.  

MIGÓ ESTRUCTUR
ondicions del plec.
rtir dels valors mitj

conforme l’apartat

conforme l’apartat

conforme l’apartat

control. Un cop efe
controlades: x1 <
ent reconegut, s’a
r objecte comprov
ell de garantia mo

                            

ubministrar estigu
 de 6 mesos. 

onsistència (UNE 

gut resultats del co
formigó. En cas co
a. 

 següents assaigs

ferents. 

AL: 
 
os dels resultats o

t 5.1 de l’annex 19

t 5.1 de l’annex 19

t 5.1 de l’annex 19

ectuats els assaigs
= x2 <= … <=
acceptarà quan xi 
ar la pertinença de
lt exigent. 

                            

ui en possessió d’u

 83313), la resistè

ontingut d’ aire oc
ontrari, s’haurà d’ 

s: 

obtinguts sobre 2 

9 de la EHE-08:  N

9 de la EHE-08:  N

9 de la EHE-08:  N

s, s’ ordenaran els
= xn 
 >= fck. A més,
el formigó del lot a
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un distintiu de 

ència a 

cluït i de la 
 esperar als 28 

provetes 

N >= 1 

N >= 1 

N >= 2 

s valors mitjos, 

 es considerarà  
a una producció 
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Si el formigó  no 
formigó preparat
On:  s35* Desvia
Quan la consistèn
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INTERPRETACIÓ
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xa trobada a la sèr

at quan es comple
xen amb els aparta
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Característiques 
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- Adherència des
- Adherència des
- Adherència des
- Temps obert: ad
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- Temps obert: ad
Característiques 
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- Alta adherència
- Temps obert am
ADHESIUS EN DI
Característiques f
- Adherència inic
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MORTER SINTÈT
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Mida màxima del
Mida mínima del 
Proporció granula
 MORTER POLIM
El morter polimèr
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Resistència a com
Resistència a flex
MORTER DE RAM
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- Tipus d’adhesiu

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

per un o varis con
ans) com a mater
 els tipus següents
rrent (G): sense c
nts i capes fines (T
de paleta lleuger (L
orter es defineix pe
rescrits, el fabrican
ues següents han 
s dels morters fres
 (EN 1015-9) 
n ions clorur (EN-E
n aire (EN 1015-7)
s dels morters end
 a compressió (EN
 d’unió (adhesió) (
 aigua (EN 1015-1
at al vapor d’aigua 
orter endurit i sec)
at tèrmica (EN 174
resistència als cicl
s addicionals per a
NE-EN 1015-10):  
s addicionals per a

ma del granulat (EN
rt o temps de corre
t del foc: 

mb contingut de ma
mb contingut de ma

 DE SUBMINISTRA

t: en envasos tanc
e: En el seu envàs
ls. 
emmagatzematge:
:  1 any 
sines sintètiques o

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

 RAJOLES CERÀM
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coeficient no és i
 
B071 - MORTER
 
0.- ELEMENTS Q
B0710150. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Barreja d'un o mé
- Morter de ram d
CARACTERÍSTIQ
No ha de tenir gru
MORTER DE RAM

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

onformitat amb el 
us: 
s de la mescla 
maduració: interval 
erval de temps mà
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Mescla formada 
murs, pilars, env
S'han considerat 
- Morter d’ us co
- Morter per a jun
- Morter de ram d
 La classe del mo
En els morters pr
Les característiqu
- Característiques
     - Temps d’us 
     - Contingut en
     - Contingut en
- Característiques
     - Resistència 
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     - Absorció d’ 
     - Permeabilita
     - Densitat (mo
     - Conductivita
     - Durabilitat (r
- Característiques
     - Densitat (UN
- Característiques
     -  Mida màxim
     - Temps obert
- Reacció davant
      - Material am
      - Material am
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
condicions inicia
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
MORTER DE RAM
UNE-EN 998-2:2
 
5.- CONDICIONS 
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- Absorció d’aigu
- Permeabilitat al
- Densitat 
- Conductivitat tè
- Durabilitat 
- Mida màxima d
- Temps obert o t
- Reacció davant
- Marca CE de co
OPERACIONS DE
Inspecció visual 
 Abans de l’inici 
UNE EN 1015-4, 
CRITERIS DE PR
Els controls es re
INTERPRETACIÓ
No es podran util
El valor de resistè
- Si resulta super
- Si resulta inferio
coeficient no és i
 
B08 - ADDITIUS,
B081 - ADDITIUS
 
0.- ELEMENTS Q
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     - T < 20% : >
- pH (ISO 4316): 
ADDITIUS I COLO
Els additius que m
Limitacions d'ús 
- Clorur càlcic i p
- Airejants: prohib
- Plastificants am
Ió clor total aport
- Pretensat:  <=
- Armat:  <= 0,4
- En massa amb 
ADDITIUS PER A
Caracterí stiques 
- Contingut total d
Caracterí stiques 
- Contingut cloru
ADDITIU PER A F
L'additiu airejant 
repartides uniform
Caracterí stiques 
- Contingut d'aire
- Contingut d'aire
- Factor d'espaiam
- Resistència a c
No s’han d’utilitza
La proporció d’ai
No es pot mescla
Caracterí stiques 
- Dià metre de les
ADDITIU PER A F
L'additiu reductor
mateixa consistè 
Caracterí stiques 
- Reducció d'aigu
- Resistència a c
- Contingut d'aire
Els valors s'han p
 ADDITIU PER A 
L’ additiu reducto
fortament la quan
Caracterí stiques 
- Contingut d'aire
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     - Resistència 
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     - Consistència
          - Assentam
          - Escorrim
     - Mantenimen
     - Resistè ncia
     - Contingut en
ADDITIU PER A F
 Additiu que redu
Caracterí stiques 
- Exsudació (UNE
- Contingut d'aire
- Resistència a c
Els valors s'han p
ADDITIU PER A F
L'additiu hidròfug
pas de l'aigua sot
Caracterí stiques 
- Absorció capil.l
- Absorció capil.l
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- Resistència a c
- Contingut d'aire
Els valors s'han p
ADDITIU PER A F
L'additiu inhibido
El retard de l'endu
Caracterí stiques 
- Temps d'adorm
     - Inici d'adorm
     - Final d'adorm
- Resistència a c
     - 7 dies:  >=
     - 28 dies:  >=
- Contingut d'aire
- Reducció d’aigu
Els valors s'han p
ADDITIU PER A F
L’additiu per a gu
S’ha de dosificar 
Ha de ser compa
primera edat com
No ha de començ
Caracterí stiques 
- Temps d'adorm
     - Inici d'adorm
     - Final d'adorm
- Resistència a c
     - 28 dies: >=
     - 90 dies: >=
- Contingut d'aire
Final de l'adormim
- 2%:  <= 90 m
- 3%:  <= 30 m
- 4%:  <= 3 min
- 5%:  <= 2 min
Els valors s'han p
ADDITIUS PER A
Caracterí stiques 
 - Contingut total 
- Resistència a c
Caracterí stiques 
 - Contingut cloru
ADDITIU PER A M
Additiu que millo
uniformement dis
Caracterí stiques 
- Contingut d'aire
      - Desprès d’u
      - Desprès d’1
      - Desprès d’u
Caracterí stiques 
- Reducció d'aigu
 Els valors s'han 
 ADDITIU PER A 
L'additiu inhibido
Caracterí stiques 
- Contingut d'aire
      - Desprès d’u
      - Desprès de 
      - Desprès d’u
Caracterí stiques 
- Consistència de
- Resistència a la
 Els valors s'han 
COLORANT: 
El colorant és un
determinat al pro
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ompressió a 28 d
e en el formigó fres
pres en relació al m
FORMIGÓ, INHIBID
r de l'adormiment 
uriment del formig
 essencials: 

miment (UNE-EN 48
miment:  >= al de
miment:  <= al de
ompressió del form

= 80% 
= 90% 
e en el formigó fres
ua:  >= 5% 
pres en relació al m
FORMIGÓ , ACCEL
unitats é s un prod
r amb un sistema m
atible amb el cimen
m en la seva evoluc
çar a actuar fins e
 essencials: 

miment (UNE-EN 48
miment (a 20°C):  
miment (a 5°C):  <
ompressió del form

= 80% 
= que la del formig
e en el formigó fres
ment segons la do

min 
min 
n 
n 
pres en relació al m

A MORTERS: 
 essencials: 
 de clorurs (ISO 1
ompressió a 28 d
 complementàries
urs solubles en aig
MORTER INCLUSO
ra la traballabilitat 
stribuïdes, que que
 essencials: 

e (EN 1015-7 mèto
un pastat normalitz
1 h en repòs:  >=
un pastat llarg:  <
 complementàries
ua en massa (UNE
pres en relació al 
MORTER INHIBID
r de l'adormiment 
 essencials: 

e (EN 1015-7 mèto
un pastat normalitz
 28 h en repòs:  >
un pastat llarg:  <
 complementàries
esprès de 28 h en 
a penetració despr
pres en relació al 

n producte inorgàn
ducte final. 
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ies del formigó am
sc, en volum (UNE
mateix formigó  se
DOR D'ADORMIME
 és un líquid que s
gó ha de ser de ma

80-2): 
el morter de referè
el morter de referè
migó amb additiu,

sc, en volum (UNE

mateix formigó  se
LERADOR DE L’AD
ducte per a incorpo
mecànic que asse
nt, àrids, fum de s
ció en el temps i ta
l moment d'afegir 

80-2): 
>= 30 min 

<=60% 
migó amb additiu,

gó d'assaig a 28 d
sc, en volum (UNE

osificació (assaig V

mateix formigó  se

158):  <= valor e
ies (UNE-EN 1015

s: 
gua (UNE-EN 480-
OR D’AIRE/PLAST
 o que permet una
eden retingudes de

ode A): 
zat:  A= 17 ± 3%

= A - 3%  
= A + 5, >= A 

s: 
E EN-480-13):  >=
mateix morter sen
OR DE L’ADORMI
 s'incorpora en el m

ode A): 
zat:  A= 17 ± 3%

>= 0,70 A%  
= A + 5, >= A 

s: 
 repòs (EN 1015-4
rès de 52 h (EN 10
mateix morter sen

nic en pols per a i

ura i Medi Ambien

mb additiu, en relac
E-EN 12350-7):  <
ense additiu, a igua
ENT: 
s'incorpora en el m
anera que, al cap d

ncia + 90 min 
ència + 360 min 
 en relació al form

E-EN 12350-7):  <

ense additiu, a igua
DORMIMENT: 
orar durant el pasta
guri la regularitat i
ílice i fibres, en or
ambé en relació a 
l'aigua. 

 en relació al form

ies 
E-EN 12350-7):  <
Vicat): 

ense additiu, a igua

especificat pel fabr
5-11):  >= 70% q

10):  <= valor es
IFICANT: 

a reducció del cont
esprès de l’endurim

% en volum  

- 5% 

= 8% 
nse additiu, a igual
MENT: 
moment del pastat

% en volum  

- 5% 

4):  ± 15 mm  del
015-9):  >= 5 N/m
nse additiu, a igual

ncorporar a la ma

nt                        

ció al formigó  tes
<= 2% 
al consistència. 

moment de pastar e
de dos o tres dies,

migó testimoni sens

<= 2% 

al consistència. 

at del formigó que
i la precisió  de la 
rdre a garantir en e
 la durabilitat de l’o

migó testimoni sens

<= 2% 

al consistència. 

ricant 
que la del morter te

specificat pel fabri

tingut d’aigua, per
ment. 

l consistència. 

at i té per objecte re

l valor inicial 
mm2 que la del m
l consistència. 

assa del formigó, m

                            

timoni sense addit

el formigó o morte
, la resistència ass

se additiu (UNE-EN

e té per objecte ac
proporció desitjad

el formigó projecta
obra. 

se additiu (UNE-EN

estimoni 

icant  

r incorporació en e

etardar l'inici de l'a

morter d’assaig am

morter o beurada 

                            

tiu (UNE-EN 12390

er i té per objecte r
solida sigui la mate

N 12390-3): 

celerar el procés d
da d’additiu. 
at les condicions re

N 12390-3): 

el pastat, d’una qua

adormiment. 

b additiu 

durant el pastat, q

                            

0-3):  >= 85% 

retardar l'inici de l'a
eixa que sense l'ad

d'adormiment. 

requerides de resis

antitat de petites b

que té per objecte
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adormiment. 
dditiu. 

stència, tant en 

bombolles d’aire 

e donar un color 
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Ha de ser estable
l’estabilitat de vo
Ió clor total aport
- Pretensat:  <=
- Armat:  <= 0,4
- En massa amb 
ADDICIONS: 
En aplicacions co
silici  sempre que
<=20% del pes 
Si el formigó està
ciment, o fum de
Si el formigó est
estructures d'edif
ciment. 
Si al formigó s’ad
Ió clor total aport
- Pretensat:  <=
- Armat:  <= 0,4
- En massa amb 
CENDRES VOLAN
Cendres volants 
en les bòbiles de
mecànica. 
Les cendres vola
afavoriran la corr
disposar d’un ce
Resultats segons
Característiques 
- Contingut de síl
- Contingut de clo
- Contingut d'anh
- Òxid de calci lliu
 (S'admeten cont
- Pèrdua per calc
Característiques f
- Finor(% en pes 
- Índex d'activitat
     - A 28 dies:  >
     - A 90 dies:  >
- Expansió pel m
L’especificació re
Toleràncies: 
- Densitat sobre v
 - Pèrdua al foc:  
 - Finor:  + 5,0%
- Variació de la fi
 - Contingut de c
 - Contingut d'óxi
 - Contingut SO3
 - Estabilitat:  + 
 - Índex d'activita
 FUM DE SILICI: 
El fum de fum sil
i compacitat. És 
La DF pot accept
fresc com en end
Contingut d'òxid d
 Contingut de clo
 Pèrdua al foc (U
 Proporció de par
Índex d'activitat (
 Tolerància en pe
ESCÒRIA GRANU
L’escòria granula
Es considera gra
Ha de ser estable
No ha de conteni
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e als agents atmos
lum, ni les resistè
tat per component

= 0,2% pes de cim
4% pes de ciment 
 armadura de fissu

oncretes de formig
e la quantitat de fu
 total del ciment 
à destinat a una o

e silici en una quan
ta destinat a obres
ficació si s'utilitzen

ddicionen cendres
tat per component

= 0,2% pes de cim
4% pes de ciment 
 armadura de fissu
NTS: 
per a formigons só
 centrals termoelè

ants s’han de pode
rosió de les armad
rtificat de garantia
s la UNE-EN 450-1
químiques, expres
lice reactiva (UNE-
orurs Cl- (UNE 80

hídrid sulfúric SO3 
ure (UNE_EN 451-
tinguts fins al 2,5%
cinació (1h de com
físiques: 
 retingut al tamís 0
t (EN 196-1): 
> 75% 
> 85% 
ètode de les agulle
elativa a l’expansió

valor mig declari f
 + 2,0% 

% 
nor:  ± 5,0% 
lorurs:  + 0,01% 
id de calci lliure:  +
:  + 0,5% 
1,0 mm 

at:  - 5,0% 

ici o microsilici és
un subproducte de
tar la utilització d’u
durit. 
de silici (SiO2):  >

orurs Cl- (UNE 80-
NE_EN 196-2):  <
rtícules inferiors a 
(UNE_EN 196-1):  
es:  ± 3 % del pes
ULADA: 
ada és escòria side
nulat fi el que pass
e, és a dir no ha de
ir sulfurs oxidables
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sfèrics, la calç i als
ncies mecà niques
ts d'un formigó no 

ment 
 
uració:  <= 0,4%

gó d’alta resistènc
um de silici no sup

bra amb armadure
ntitat <=10% del 
s de formigó en m
n cendres volants 

s volants o fum de 
ts d'un formigó no 

ment 
 
uració:  <= 0,4%

ón exclusivament 
èctriques, i que són

er utilitzar sempre 
dures. A més, s’ha
a segons l’article 8
1: 
ssades en proporc
-EN 197-1):  >= 
-217):  <= 0,10%
 (EN 196-2):  <=
-1):  <= 1% 
% sempre que l'est
mbustió)(EN 196-2

0,045 mm)(UNE_E

es (UNE-EN 196-3
ó només  s’ha de t

abricant(UNE 80-1

+0,1% 

s una addició en p
e la reducció de qu
un fum de silici qu

>= 85% 
217):  < 0,10% 

< 5% 
 1 micra: 90 -  95
 > 100% 
s o volum 

erúrgica, que pot u
sa pel tamís 4 (UN
e contenir silicats 
s. 

ura i Medi Ambien

s àlcalis del cimen
s del formigó. 
 pot superar: 

 pes de ciment 

ia fabricat amb cim
peri <=10% del p

es pretensades, es
pes del ciment 

massa o armat, la
 no han de supera

 silici, s’haurà  de 
 pot superar: 

 pes de ciment 

els productes sòli
n arrossegades pe

que es consideri q
a d’utilitzar un cime
1º de la EHE. 

cions en pes de la 
 25% 
% 

= 3,0% 

tabilitat segons art
2):  <= 5,0% 

EN 451-2): <= 40

3):  < 10 mm 
tenir en compte si 

122):  ± 150 kg/m

ols per a formigon
uars de gran pures
e no compleixi els

% 

util itzar-se com a 
NE-EN 933-2). 
inestables ni comp

nt                        

nt; ha de ser insolu

ment tipus CEM I q
es del ciment  i la 

s podran fer servir

a DF pot autoritzar
ar el 35% del pes 

 fer servir ciment d

ids i en estat de fin
els gasos del proc

que no han de repe
ent tipus CEM I (es

mostra seca: 

t. 4.3.3 UNE EN 45

0% 

 el contingut d’òxi

m3 

ns projectats, que 
sa amb carbó en f

s requisits anteriors

 granulat fi en la co

postos ferrosos. 

                            

uble en aigua, i no 

queda permesa l’ a
 suma de les addic

r cendres volants 

r l'ús de cendres v
del ciment. Si s'ut

del tipus CEM I 

na divisió  provine
és i recuperat per 

ercutir a les caract
s donen recomana

50 sigui < 10 mm

d de calci lliure su

té per objecte mill
forns elèctrics d’ar
s, sempre i quan q

onfecció de formig

                            

 ha d’alterar el pro

addició simultània
cions (cendres vo

com addició  en u

volants o fum de 
tilitza fum de silici 

nts de la combust
precipitació electr

terístiques ni a la d
acions a la UNE 83

m) 

upera l’1%, sense p

orar la seva trebal
rc, del que s’obté  
quedin garantits el

gons. 

                            

océs d’adormimen

a de cendres volan
lants+fum de silic

una quantitat <=2

silici per a la sev
 ha de superar el 

tió de carbó bitum
rostàtica o per cap

durabilitat del form
3414-EX), i el form

passar del 2,5 % 

llabilitat, resistènc
 silici i ferrosilici. 
s requisits del form
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t i enduriment, 

ts i fum de 
ci) no superin 

20% del pes del 

a confecció. En 
10% del pes de 

inós polvoritzat, 
ptació 

migó, i que no 
migó haurà de 

ia a mig termini  

migó, tant en 
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Contingut màxim
- Terrossos d'arg
- Material retingu
- Compostos de 
Reactivitat potenc
Pèrdua de pes m
- Amb sulfat sòd
- Amb sulfat mag
 ESCÒRIA GRAN
Reactivitat (PG 3/
 Contingut d'aigu
- 20 < alfa <= 
- 40 < alfa <= 
- alfa > 60:  h <
 La corba granulo

 
2.- CONDICIONS 
 
SUBMINISTRAM
Subministrament
Emmagatzematg
El transport i emm
o altes temperatu
SUBMINISTRAM
Subministrament
Emmagatzematg
SUBMINISTRAM
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
ADDITIUS PER A
UNE-EN 934-2:2
etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2
marcado y etique
UNE-EN 934-2:2
marcado y etique
ADDITIUS PER A
UNE-EN 934-3:2
marcado y etique
UNE-EN 934-3:2
conformidad, ma
ADDICIONS PER 
UNE-EN 450-1:2
UNE-EN 13263-1
ÚS PER A FORM
Real Decreto 124
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
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m de substàncies p
gila: 1% 
ut pel tamís 0,063 
sofre expressats e
cial amb els àlcali

màxim experimenta
ic:  <= 10% 
gnèsic:  <= 15% 
ULADA PER A GR
/75):  alfa > 20 
a en pes (h) en fu
40:  h < 15% 
60:  h < 20% 

< 25% 
omètrica ha de que

 DE SUBMINISTRA

ENT I EMMAGATZ
t: En envasos tanc
e: En llocs protegi
magatzematge s'h
ures. 
ENT I EMMAGATZ
t: A granel en cam
e: En sitges hermè
ENT I EMMAGATZ
t: Protegit de mane
e: Protegides de c

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

A FORMIGONS: 
2002 Aditivos para

2002/A1:2005 Ad
etado. 
2002/A2:2006 Adi
etado. 

A MORTERS: 
2004 Aditivos para
etado. 
2004/AC:2005 Ad
arcado y etiquetado
 A FORMIGONS: 
006 Cenizas volan
1:2006 Humo de s
IGONS: 
47/2008, de 18 de

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
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erjudicials en % en

(UNE 7-050) i que
en SO3- i referits a
s del ciment:  Nul·
da pels granulats 

 
RAVA-ESCÒRIA: 

nció del coeficient

edar dins dels lími
┌────
│  Ta
│    
│────
│    
│    
│    
│    
│    
│    
└────

AMENT I EMMAGA

ZEMATGE EN ADD
cats hermèticamen
ts de la intempèrie

ha de fer de forma 

ZEMATGE D’ADDIC
ions sitja hermètic
ètiques. Les sitges
ZEMATGE D’ESCÒ
era que no s'alterin
contaminacions, es

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

a hormigones, mo

itivos para hormig

tivos para hormig

a hormigones, mo

itivos para hormi
o. 

ntes para hormigó
sílice para hormigó

e julio, por el que s

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC

ura i Medi Ambien

n pes: 

e sura en un líquid
al granulat sec: 2%
·la 
en ser sotmesos a

t alfa de reactivitat

its següents: 
────────────
amís UNE │ %
        │  

─────────│──
  5     │  
2,5     │  
1,25    │  
0,4     │  
0,16    │  
0,08    │  

────────────

ATZEMATGE 

ITIUS I COLORANT
nt, sense alteracion
e i de manera que 
 que s'eviti la cont

CIONS 
cs. 
s han de tenir pinta
RIA GRANULADA:
n les seves caracte
specialment les de

element 
ada a l’obra 

orteros y pastas. P

gones, morteros y

gones, morteros y

rteros y pastas. P

gones, morteros 

n. Parte 1: Definic
ón. Definiciones, re

se aprueba la Instr

CUMENTACIÓ EN 

nt                        

d de pes específic 
% 

a 5 cicles de tracta

t: 

────────────
% Acumulatiu
     que hi

────────────
       95 -
       75 -
        40 
        13 
         3 
         1 

────────────

TS: 
ns i amb etiquetatg
 no s'alterin les se
taminació i la varia

ada una franja verm
: 
erístiques. 
el terra, i separant 

Parte 2: Aditivos 

y pastas. Parte 2

y pastas. Parte 2: 

Parte 3: Aditivos p

y pastas. Parte 3

ciones, especificac
equisitos y contro

rucción de Hormig

 ADDITIUS: 

                            

20 kN/m3 (UNE 7

ament amb solucio

─────────────
u de granulat
 passen     

─────────────
 100        
 100        
- 85        
- 35        
- 14        
- 10        

─────────────

ge. 
ves característique
ació de les propiet

mella de 70 cm d'a

 les diverses fracc

para hormigones.

2: Aditivos para h

 Aditivos para hor

para morteros para

3: Aditivos para m

ciones y criterios d
l de calidad. 

ón Estructural (EH

                            

-244): 0,50 

ons de sulfat sòdic

───┐ 
ts │ 
  │ 

───│ 
  │ 
  │ 
  │ 
  │ 
  │ 
  │ 

───┘ 

es. 
tats per factors fís

amplària. 

ions granulomètriq

 Definiciones, req

ormigones. Defini

rmigones.  Definn

a albañilería. Defin

morteros para alb

de conformidad. 

HE-08). 

                            

c o sulfat magnès

sics o químics, co

ques. 

quisitos, conformid

iciones, requisitos

niciones, requisitos

niciones, requisitos

bañilería, definicio
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ic (UNE 7-136): 

om ara glaçades 

dad, marcado y 

s, conformidad, 

s, conformidad, 

s, conformidad, 

nes, requisitos, 
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El subministrado
sistema d’avalua
 - Productes per 
 - Productes per 
     - Sistema 2+
 El subministram
designació de l’a
El certificat ha d’
que no produeixi 
La documentació
- Nom del laborat
- Si no es un labo
- Data d’emissió 
- Garantia de que
L’entrega d’aditiu
següents dades: 
- Identificació del
- Número del cer
- Número de sèri
- Identificació del
- Data del lliuram
- Quantitat subm
- Designació de l
- Identificació del
CONDICIONS DE 
A l’embalatge o b
- Designació (d’a
- El nom del lot i 
- Requisits per a 
- Instruccions d’h
- Instruccions d’u
- Interval d’ús rec
- Han de portar e
normalitzat CE s’
     - Número d’id
     - Nom o marc
     - Les 2 últime
     - Referència a
     - Descripció d
     - Designació d
     - Informació d
 CONDICIONS DE
A l’embalatge o b
 - Designació (d’a
- El nom del lot i 
- Requisits per a 
- Instruccions d’u
- Interval d’ús rec
- Han de portar e
normalitzat CE s’
     - Número d’id
     - Nom o ident
     - Les 2 últime
     - Número del 
     - Referència a
     - Descripció d
     - Designació d
     - Informació d
CONDICIONS DE 
 El subministram
designació de l’a
El certificat ha d’
que no produeixi 
La documentació
- Nom del laborat
- Si no es un labo
- Data d’emissió 
- Garantia de que
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r ha de  posar a d
ció de conformitat
a morter per a ram
a formigó:   
: Declaració de co
ent del producte h

additiu d’acord a la
indicar les proporc
 alteracions en les
ó ha d’incloure tam
tori 
oratori públic, ha d
 del certificat 
e el tractament est
us haurà d’anar a
 
l Subministrador 
rtificat de marcatge
e del full de subm
l Peticionari  

ment 
inistrada 
’additiu  segons A
l lloc de subminist
 MARCATGE I CO
bé a l’albarà  de lliu
acord amb l’aparta
 fàbrica de produc
 l’emmagatzematg
homogeneització a
us i precaucions re
comanat per el fab
el marcatge CE de 
ha d’acompanyar 

dentificació de l’org
ca d’identificació d
es xifres de l’any d
a la norma EN 934
del producte (nom
del producte 
de les característiq
E MARCATGE I CO
bé a l’albarà  de lliu
acord amb l’aparta
 fàbrica de produc
 l’emmagatzematg
us i precaucions re
comanat per el fab
el marcatge CE de 
ha d’acompanyar 

dentificació de l’org
tificació i direcció 
es xifres de l’any d
 certificat de confo
a la norma EN 934
del producte (nom
del producte 
de les característiq
 MARCATGE I CO
ent del producte h

additiu d’acord a la
indicar les proporc
 alteracions en les
ó ha d’incloure tam
tori 
oratori públic, ha d
 del certificat 
e el tractament est
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disposició de la D
t aplicable, d’ acor

m de paleta,  

onformitat del fabr
ha de venir acompa
a norma UNE EN 9
cions adequades d

s característiques m
mbé: 

d’exposar la declar

adístic és equivale
acomp anyada d’u

e CE 
inistrament 

Art. 29.2 de la EHE
trament 
NTROL DE LA DOC
urament, hi ha de 

at 8 de la norma U
ció 

ge, inclòs límit de t
abans del seu ús, 
elatives a la segur
bricant 
 conformitat amb e
 de la següent info
ganisme de certific
del fabricant 
d’impressió del ma
4-2 
 genèric, material,

ques essencials ap
ONTROL DE LA DO
urament, hi ha de 
at 8 de la norma U
ció 

ge, inclòs límit de t
elatives a la segur
bricant 
 conformitat amb e
 de la següent info
ganisme de certific
registrada del fabr

d’impressió del ma
ormitat CE del cont
4-3 
 genèric, material,

ques essencials ap
NTROL DE LA DOC

ha de venir acompa
a norma UNE EN 9
cions adequades d

s característiques m
mbé: 

d’exposar la declar

adístic és equivale

ura i Medi Ambien

F en el cas que a
rd amb el que disp

icant i Certificació
anyat del certificat
34-2.  
de dosificació del 
mecàniques o quím

ració d’estar acred

ent 
una full de submin

-08 

CUMENTACIÓ EN 
constar la següen
NE-EN 934-2) 

temps a partir del 
en el seu cas 
etat 

el que disposen el
ormació: 
cació 

arcatge 

 ús previst, etc.) 

plicables amb els v
OCUMENTACIÓ EN
constar la següen

UNE-EN 934-3) 

temps a partir del 
etat 

el que disposen el
ormació: ZA.3 
cació 
ricant 
arcatge 
trol de producció e

 ús previst, etc.) 

plicables amb els v
CUMENTACIÓ  EN
anyat del certificat
34-2.  
de dosificació del 
mecàniques o quím

ració d’estar acred

ent 

nt                        

aquesta ho sol·licit
posa l’apartat 7.2.

ó de Control de la P
t de qualitat corres

producte, i  indica
miques del formig

ditat per a realitzar

nistrament proporc

 ADDITIUS PER A 
nt informació com 

qual les propietats

s Reials Decrets 1

valors declarats, e
N ADDITIUS PER A
nt informació com 

qual les propietats

s Reials Decrets 1

en fàbrica, en el se

valors declarats, e
N COLORANT PER 
t de qualitat corres

producte, i  indica
miques del formig

ditat per a realitzar

                            

ti, la documentaci
1 del CTE: 

Producció en Fàbr
sponent i la fitxa tè

ar la seva funció pr
ó o morter.  

r els assaigs 

cionat per el subm

 FORMIGÓ: 
a mínim: 

s ja no estan garan

1630/1992 de 29 d

en el seu cas 
A MORTER: 

a mínim: 

s ja no estan garan

1630/1992 de 29 d

eu cas 

en el seu cas 
 A FORMIGONS: 
sponent i la fitxa tè

ar la seva funció pr
ó o morter.  

r els assaigs 

                            

ó següent, que ac

ica  
ècnica del fabrican

rincipal; també ha 

ministrador, on hi 

ntides 

de desembre i 132

ntides 

de desembre i 132

ècnica del fabrican

rincipal; també ha 

                            

credita el marcatg

nt. A més, ha d’inc

 de garantir la seva

 ha de constar co

28/1995 de 28 de

28/1995 de 28 de

nt. A més, ha d’inc

 de garantir la seva
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A la fulla de subm
- Identificació del
- Número de sèri
- Identificació del
- Data d’entrega 
- Designació de l
- Quantitat subm
- Identificació del
 CONDICIONS DE
El subministrado
sistema d’avalua
 - Productes per 
     - Sistema 1+
L’entrega d’addic
següents dades: 
- Identificació del
- Número del cer
- Identificació de 
- Número de sèri
- Identificació del
- Data del lliuram
- Quantitat subm
- Designació de l
- Identificació del
La documentació
- Nom del laborat
- Si no es un labo
- Data d’emissió 
- Garantia de que
 CONDICIONS DE
Han de portar el 
normalitzat del m
- Número d’ iden
- Nom o marca d
- Les 2 últimes x
- Número del cer
- Referència a la 
- Descripció del p
- Informació sobr
CONDICIONS DE 
Han de portar el 
normalitzat del m
- Número d’ident
- Nom o marca d
- Les 2 últimes x
- Número del cer
- Referència a la 
- Descripció del p
- Informació sobr
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Control del sub
La DF ha de pode
comprovacions m
OPERACIONS DE
Cada cop que ca
OPERACIONS DE
Cada cop que ca
OPERACIONS DE
Cada cop que ca
OPERACIONS DE
Cada cop que ca
     - Determinaci
     - Determinaci
     - Índex d’activ
     - Estabilitat de
     - Contingut de
     - Percentatge 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

ministrament hi ha
l subministrador 
e de la fulla de su
l peticionari 

’additiu 
inistrada 
l lloc de subminist
E MARCATGE I CO
r ha de  posar a d
ció de conformitat
a formigons, mort
: Certificació de C

cions haurà d’anar
 
l Subministrador 
rtificat de marcatge
 la instal·lació de p
e del full de subm
l Peticionari  

ment 
inistrada 
’addició segons A
l lloc de subminist
ó ha d’incloure tam
tori 
oratori públic, ha d
 del certificat 
e el tractament est
E MARCATGE I CO
marcatge CE de c

marcatge CE s'ha d
tificació de l’organ

d’identificació i dire
ifres de l’any d’im
rtificat de conform
 norma UNE EN 45
producte: nom gen
re característiques
 MARCATGE I CO
marcatge CE de c

marcatge CE s'ha d
tificació de l’organ
d’identificació i dire
ifres de l’any d’im
rtificat de conform
 norma UNE EN 13
producte: nom gen
re caràcterístiques
E CONTROL: 
control a realitzar s
ministrament del m
er valorar el nivell 
mitjançant assaigs
E CONTROL EN AD
anviï el subministra
E CONTROL EN AD
anviï  el subministr
E CONTROL EN CO
anviï el subministra
E CONTROL EN CE
anviï  el subministr
ó de la pèrdua per
ó de la finor de mò
vitat resistent amb
e volum (UNE-EN 
e clorurs (UNE-EN
 d’òxid de calç lliu

nyeria, Arquitectu
42 22 

 de constar: 

bministrament 

trament 
ONTROL DE LA DO
disposició de la D
t aplicable, d’ acor
ters i pastes:   

Conformitat CE  
r acompanyada d’

e CE, per les cend
procedència (centr
inistrament 

Art. 30 de la EHE-0
trament 

mbé: 

d’exposar la declar

adístic és equivale
ONTROL DE LA DO
conformitat amb el
'acompanyar de la
nisme de certificac
ecció registrada de
pressió del marca
itat CE 
50-1 
nèric, material i ús
s essencials (taula
NTROL DE LA DOC

conformitat amb el
'acompanyar de la
isme de certificac
ecció registrada de
pressió del marca
itat CE 
3263-1 
nèric, material i ús
s essencials (taula

són les següents:  
material, amb rece
de garantia del dis

s. 
DDITIUS PER A FO
ador, i al menys en
DDITIU INCLUSOR
ador, i al menys e

OLORANT: 
ador, i al menys en
ENDRES VOLANTS
ador, i al menys e
r calcinació (UNE-
òlta (UNE-EN 451-
 ciment pòrtland (
196-3) 
 196-2) 
re (UNE-EN 451-1

ura i Medi Ambien

OCUMENTACIÓ EN
F en el cas que a
rd amb el que disp

una full de submi

res volants i escò
ral tèrmica o alt fo

08 

ració d’estar acred

ent 
OCUMENTACIÓ EN
 que disposen els 

a següent informac
ció 
el fabricant 

atge 

s previst 
a ZA.1) UNE-EN 45
CUMENTACIÓ EN 
 que disposen els 

a següent informac
ió 
el fabricant 

atge 

s previst 
a ZA.1) UNE-EN 13

 
epció  del correspo
stintiu, i en cas de 

ORMIGÓ: 
n una ocasió al llar
 D’AIRE PER A FO
n una ocasió al lla

n una ocasió al llar
S: 
n una ocasió al lla
EN 196-2) 
-2)  
UNE-EN 450-1) 

1) 

nt                        

N ADDICIONS: 
aquesta ho sol·licit
posa l’apartat 7.2.

nistrament  propo

ries granulades 
orn) per a cendres 

ditat per a realitzar

N CENDRES VOLAN
 Reials Decrets 16
ció: 

50-1 
 FUM DE SILICI: 
 Reials Decrets 16
ció: 

3263-1 

onent certificat de 
 no disposar de su

rg de l’obra, s’han
ORMIGÓ: 
arg de l’obra, s’ha 

rg de l’obra, s’han

arg de l’obra, s’han

                            

ti, la documentaci
1 del CTE: 

rcionat per el sub

 volants 

r els assaigs 

NTS: 
630/1992 de 29 d

630/1992 de 29 d

 qualitat d’acord a 
uficient informació

n de realitzar els as

 de realitzar l’assa

n de realitzar els as

n de realitzar els a

                            

ó següent, que ac

ministrador, on hi 

e desembre i 1328

e desembre i 1328

 les condicions ex
, ha de poder  det

ssaigs identificatiu

ig de quantitat d’ai

ssaigs identificatiu

ssaigs identificatiu

                            

credita el marcatg

 han de constar c

8/1995 de 28 de j

8/1995 de 28 de j

xigides. 
terminar l’execució

s del producte (UN

aire ocluït (UNE-EN

s del producte (UN

us del producte: 
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     - Contingut d’
OPERACIONS DE
Cada cop que ca
     - Determinaci
     - Índex d’activ
     - Contingut de
     - Contingut d’
OPERACIONS DE
Cada cop que ca
CRITERIS DE PR
S’han de  seguir 
INTERPRETACIÓ
La conformitat de
documents que a
 En el cas dels ad
certificat d’ assai
especificacions d
934-2. 
INTERPRETACIÓ
No s’han d’utilitza
El Director d’obra
 En el cas dels ad
certificat d’ assai
especificacions d
934-2. 
INTERPRETACIÓ
Els assaigs de co
La conformitat de
documents que a
 
B09 - ADHESIUS
B090 - ADHESIU
 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Adhesius que no
S'han considerat 
- En dispersió aq
- Aquós en dispe
- En solució alco
- De poliuretà bic
- De poliuretà (un
- De PVC 
- De resines epox
- Bipolímer acrílic
EN DISPERSIÓ A
Adhesiu de resine
Ha de ser de fàci
Densitat a 20°C: 
Contingut sòlid:  
 Rendiment:  250
AQUÓS EN DISPE
Adhesiu per a la 
No ha de de ser i
Densitat:  1,01 g/
Rendiment:  Apro
Temperatura de t
EN SOLUCIÓ ALC
Adhesiu de resine
Ha de ser de fàci
Densitat a 20°C: 
Contingut sòlid:  
Rendiment:  Apro
DE POLIURETÀ B
Adhesiu de poliur
Ha de ser de fàci
DE POLIURETÀ (
Adhesiu format p

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

anhídrid sulfúric (
E CONTROL EN FU
anviï  el subministr
ó de la pèrdua per
vitat resistent amb
e clorurs (UNE-EN
òxid de silici (UNE

E CONTROL EN ES
anviï el subministra
ESA DE MOSTRES
les instruccions d
 DE RESULTATS I
els additius que di
acompanyen al ma
dditius que no disp
ig, amb una antigu
de l’article 29º de 

 DE RESULTATS I
ar  additius que no
a ha de decidir l’ac
dditius que no disp
ig, amb una antigu
de l’article 29º de 

 DE RESULTATS I
omprovació  del pr
e les addicions qu
acompanyen al ma

S 
US D'APLICACIÓ U

CARACTERÍSTIQUE

més requereixen e
 els següents tipus

quosa  
ersió vinílica 
hòlica 

component 
n sol component) 

xi 
c en dispersió aqu

AQUOSA: 
es sintètiques per 
l aplicació, tenir u
 <= 1,24 g/cm3 
Aprox. 70% 

0 - 350 g/m2  
ERSIÓ VINÍLICA: 
col·locació de rev
inflamable ni tòxic
/cm3 
ox. 200 g/m2 
treball:  >= 5°C 
COHÒLICA: 
es sintètiques en s
l aplicació i tenir u
 1,5 g/cm3 
 84 - 86 

ox. 450 g/m2 
BICOMPONENT: 
retà bicomponent,
l aplicació, exemp

(UN SOL COMPON
per un aglomerant 

nyeria, Arquitectu
42 22 

UNE-EN 196-2) 
UM DE SILICI: 
ador, i al menys e
r calcinació (UNE-
 ciment pòrtland (
 196-2) 

E-EN 196-2) 
SCÒRIA GRANULA
ador, i al menys en
S: 
e la DF i els criteri
 ACTUACIONS EN
sposin de marcatg
arcatge, permeten 
posin del marcatge
uitat inferior a 6 me
la EHE-08, amb un

 ACTUACIONS EN
o arribin correctam
cceptació d’ un pro
posin del marcatge
uitat inferior a 6 me
la EHE-08, amb un

 ACTUACIONS EN
roducte han de res
e disposin de mar
arcatge, permeten 

UNILATERAL 

ES DELS ELEMEN

escampar-se a una
s: 

uosa per a col·loca

 a la col·locació de
na gran força adh
 

estiments murals 
. 

solució alcohòlica
una gran força adh

, per a la col·locac
pt de dissolvents i 
NENT): 
 de resines hidroxi

ura i Medi Ambien

n una ocasió al lla
EN 196-2) 
UNE-EN 13263-1)

ADA: 
n una ocasió al llar

s indicats a les no
N CAS D’INCOMPL
ge CE, s’ha de com
 deduir el complim
e CE, el Construct
esos, realitzat per 
n nivell de garantia

N CAS D’INCOMPL
ment referenciats i 
oducte colorant, a
e CE, el Construct
esos, realitzat per 
n nivell de garantia

N CAS D’INCOMPL
sultar conformes a
rcatge CE, es com
 deduir el complim

TS 

a de les cares dels

ació de plaques de

e paviments de PV
esiva inicial i no se

i papers vinílics. 

, per a la col·locac
hesiva inicial. 

ció de paviments d
no inflamable. 

lades soles o mod

nt                        

arg de l’obra, s’han

) 

rg de l’obra, s’han

ormes UNE corres
LIMENT EN ADDITI
mprovar mitjançan

ment de les especif
tor, o el Subminist
 un laboratori de c
a estadí stica equiv

LIMENT EN COLOR
 acompanyats amb
així com el seu ús, 
tor, o el Subminist
 un laboratori de c
a estadí stica equiv

LIMENT EN  ADDIC
a les especificacio

mprovarà mitjançan
ment de les especif

s elements a unir. 

e poliestirè 

VC i revestiments t
er inflamable ni tò

ció de paviments t

de goma. 

dificades, que cata

                            

n de realitzar els a

n de realitzar els as

ponents i a la EHE
IUS : 
nt la verificació  do
ficacions contemp
rador del formigó 
ontrol autoritzat, q
valent a l’exigit pe

RANT: 
b el corresponent 
 a la vista dels res
rador del formigó 
ontrol autoritzat, q
valent a l’exigit pe

CIONS: 
ons del plec. 
nt la verifi cació do
ficacions contemp

tèxtils. 
xic. 

èxtils lleugers. 

alitzen en ésser me

                            

ssaigs identificatiu

ssaigs identificatiu

-08 en addició de 

ocumental de que e
plades en projecte 
o dels elements pr

que demostri la co
ls additius amb ma

certificat de garan
ultats dels assaigs
o dels elements pr

que demostri la co
ls additius amb ma

ocumental de que e
plades en projecte 

esclades amb un i

                            

us del producte: 

s del producte (UN

e fums  de sílice. 

els valors declarat
 i en l’article 29º d
refabricats, haurà 

onformitat de l’add
arcatge CE a la no

ntia del fabricant. 
s previs realitzats.
refabricats, haurà 

onformitat de l’add
arcatge CE a la no

els valors declarat
 i en l’article 30º d

isocianat. 
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Característiques 
- La mescla prep
- Temperatura d'i
- Rendiment per 
- Temperatura d'e
- Temps d'aplicac
Resistència quím
- Àcid cítric, 10%
- Àcid làctic, 5%:
- Àcid acètic, 5%
- Oli de cremar: C
- Xilol: Cap modif
- Clorur sòdic, 10
- Aigua: 15 dies 
PVC: 
Adhesiu preparat
Ha de ser de fàci
Ha de tenir bona 
Temps de pre-as
 Resistència a la 
Resistència a la t
DE RESINES EPO
Adhesiu de resine
Ha de ser resiste
La mescla dels d
Temps d'aplicaci
BIPOLÍMER ACR
Adhesiu de pasta
Ha de ser apte pe
Extracte sec a 10
Contingut de cen
 Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1
 - Extracte sec:  ±
- Contingut de ce
  
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
A cada envàs hi h
- Identificació del
- Nom comercial 
- Identificació del
- Data de caducit
- Pes net o volum
- Instruccions d'ú
- Limitacions d'ús
- Toxicitat i inflam
- Temps d’assec
- Rendiment  
Per adhesius de d
- Proporció de la 
- Temps d'inducc
- Vida de la mesc
Per adhesius de 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematg
Temperatura d'em
- Dispersió aquos
- Solució alcohól
Per a adhesiu aq
 
3.- UNITAT I CRIT
 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

de la pel·lícula líqu
parada, després de
inflamació (INTA 1
a una capa superi
enduriment:  >= 
ció a 20°C:  > 3 h

mica de la pel·lícula
%: 15 dies 
: 15 dies 

%: 15 dies 
Cap modificació 
ficació 
0%: 15 dies 

t per a la unió de m
l aplicació i tenir u
 estabilitat dimens
ssecatge en condic
 compressió:  > 1
tracció:  > 18 N/m
OXI: 
es epoxi bicompon
nt a la humitat, a l

dos components s'
ó a 20°C:  3 - 4 h 
ÍLIC EN DISPERSI

a aquosa, format p
er a barrejar-se am
05°C:  75 - 78 
dres a 450°C:  65

1% 
± 3% 
endres:  ± 3% 

 DE SUBMINISTRA

t: En envasos herm
ha de figurar les d
l fabricant 
 del producte 
l producte 
tat 

m del producte 
ús 
s (temperatura, m

mabilitat 
at 

dos components: 
 mescla 
ció de la mescla 
cla 
PVC, el fabricant h

 
e: En el seu envàs
mmagatzematge: 
sa, dispersió viníli
ica, poliuretà, PVC
uós en dispersió v

TERIS D'AMIDAME

nyeria, Arquitectu
42 22 

uida: 
e tres minuts d'agit
160.232 A):  >= 
or a 150 micres:  
 15°C 
h 
a seca: 

materials de PVC. 
una gran força adh
ional als canvis de
cions normals:  <
0 N/mm2 

mm2 

nent, per a la col·l
la calor, als olis, a
'ha de fer amb la m
 
Ó AQUOSA: 

per càrregues mine
mb el ciment. 

5 - 68 

AMENT I EMMAGA

mèticament tancats
ades següents: 

aterials, etc.) 

 

ha de facilitar les d

s, en locals ventilat

ca:  >= 10°C 
C, resines epoxi:  5
vinílica el temps m

ENT 

ura i Medi Ambien

tació (INTA 163.20
30°C 
> 1 m2/kg 

hesiva inicial. 
e temperatura i no 
= 1 min 

ocació de pavimen
ls dissolvents, als
mateixa proporció.

erals i additius i co

ATZEMATGE 

s. 

dades següents: 

ts, sense contacte

5°C - 30°C 
màxim d'emmagatz

nt                        

03) no ha de tenir 

 ha de produir olo

nts de goma i reve
s àcids i als àlcalis
. 

om a lligant princip

e amb el terreny. 

zematge és 1 any a

                            

 grumolls, pallofes

rs molestes. 

estiment de PVC. 
 diluïts. 

pal, un copolímer a

a partir de la data d

                            

s ni dipòsits durs 

acrílic en dispersió

de fabricació. 

                            

ó. 
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Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
B0A - FERRETER
B0A1 - FILFERRO
 
0.- ELEMENTS Q
B0A14200. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Fil d'acer dolç, fle
S'han considerat 
- Filferro d'acer 
 - Filferro d'acer g
 - Filferro d'acer p
 - Filferro recuit 
 CARACTERÍSTIQ
Ha de ser de sec
Ha de complir les
ACABAT SUPERF
El seu recobrime
imperfeccions su
La masa mínima 
Resisténcia a la t
- Qualitat G1 o G
- Qualitat G3:  15
 Adherència del r
 Puresa del zinc (
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2%
 FILFERRO D'ACE
Filferro d'acer de 
El recobriment de
La concentricitat 
Característiques 
 Resistència a la 
- Qualitat recuit:  
- Qualitat dur:  >
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula
  
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
- Identificació del
 - Identificació de
 - Diàmetre i llarg
 Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
FILFERRO D'ACE
* UNE 36722:19
FILFERRO D'ACE
* UNE 37506:19
* UNE 37502:19
FILFERRO PLAST

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

va de compliment 

RIA 
OS 

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

exible i tenaç, obtin
 els tipus següents

galvanitzat 
plastificat 

QUES GENERALS:
ció constant i unif
s especificacions d
FICIAL GALVANITZ
ent de zinc ha de
uperficials. 
 del recobriment d
tracció (UNE 37-5
2:  1770 N/mm2 

570 N/mm2 
recobriment (UNE 
(UNE 37-504):  >

% diàmetre nomin
ER PLASTIFICAT: 
 baix contingut de 
e PVC ha de comp
 i l’adherencia del 
del galvanitzat:  G
 tracció: 
 =< 600 N/mm2 
 600 N/mm2 

a 1 UNE 36-732 

 DE SUBMINISTRA

t: En rotlles. A l'em
l fabricant o nom c
el producte 
gària dels rotlles 
ge: En llocs secs i 

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

R: 
74 Alambre de ac
R GALVANITZAT: 
83 Alambres de a
83 Alambres de a
TIFICAT: 

nyeria, Arquitectu
42 22 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

ngut per estiratge 
s: 

 
forme. 
de la norma UNE 3
ZAT: 
e ser homogeni, l

de zinc (UNE 37-50
04): 

37-504):  Ha de c
= 98,5% 

nal 

 carboni, galvanitz
plir les especificac
 recobriment de PV
-1B (UNE 37-506)

 

AMENT I EMMAGA

mbalatge o albarà d
comercial 

 protegits de la int

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

ero de bajo conten
 
cero galvanizados
cero galvanizados

ura i Medi Ambien

element 
ada a l’obra 

TS 

en fred o per trefil

36722. 

lis, sense discont

04)ha de complir l

complir 

zat en calent, amb 
ions de l'apartat 6
VC ha de complir l
) 

ATZEMATGE 

de lliurament hi han

empèrie. 

element 
ada a l’obra 

nido en carbono. M

s en caliente para u
s en caliente. Cond

nt                        

atge. 

tinuïtats, escames

les especificacion

 un recobriment or
.3 de la UNE 36-7
les especificacion

n de constar les d

Medidas y toleranc

usos generales. De
diciones técnicas d

                            

s, grans, rugosita

s de les taules I i I

rgànic de PVC apli
732. 
s del article 6.5 UN

ades següents: 

cias. 

esignación de cali
de suministro. 

                            

ats o esquerdes, n

I de la UNE 37-50

cat per extrusió o 

NE 36-732.  

dades. Caracterisi

                            

no ha de tenir ta

06. 

 sinterització. 

icas generales. 
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ques ni d'altres 
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* UNE 36732:19
poli(cloruro de vi
 
B0A4 - VISOS 
 
0.- ELEMENTS Q
B0A4A400,B0A4
1.- DEFINICIÓ I C
 
Tijes cilíndriques 
S'han considerat 
- Visos galvanitza
- Visos per a fust
- Visos per a con
- Visos per a plaq
CARACTERÍSTIQ
El perfil de la ros
La seva superfíci
Els fils de la rosc
Cementació del v
 ACABAT CADMI
El seu recobrime
ACABAT GALVAN
El seu recobrime
Protecció de galv
 Puresa del zinc, 
  
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
B0A6 - TACS I V
 
0.- ELEMENTS Q
B0A61600. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Conjunt d'una pe
deformació de la 
S'han considerat 
- Tac d'expansió 
- Tac d'expansió 
- Fixació mecànic
- Tac químic form
CARACTERÍSTIQ
El disseny del tac
Els cargols no ha
El vis ha d'anar p
Els diàmetres del
El perfil de la fem
Cementació del v
 TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de s
Ha de contenir un
El cargol ha de 
l'adaptador de la 
Diàmetre de l'am

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

995 Alambres de
nilo). 

QUE CONTEMPLA 
44000. 
CARACTERÍSTIQUE

 o còniques, amb 
 els següents tipus
ats 
ta o tac de PVC 
nglomerats de fust
ques de cartró-gui

QUES GENERALS: 
ca del vis ha d'est
ie ha de ser llisa, s
ca no han de tenir 
vis:  > 0,1 mm 
AT: 
nt ha de ser llis, s
NITZAT: 
nt ha de ser llis, s
vanització:  >= 2
 en pes:  >= 98,5

 DE SUBMINISTRA

t: Empaquetats. 
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

va de compliment 

ISOS 

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

eça per a encastar 
 peça en ser comp
 els següents tipus
 de niló i vis d'acer
 d'acer, amb vis, v
ca formada per un
mat per una ampol
QUES GENERALS: 
c ha de ser l'adient
an de tenir imperfe
protegit contra la c
l tac i vis han de s

mella ha de ser seg
vis:  > 0,1 mm 

ser de vidre i estan
n adhesiu de dos c
ser d'acer zincat. 
 perforadora. 
polla:  14 mm 

nyeria, Arquitectu
42 22 

e acero y product

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

 filet de secció tria
s: 

ta, de llautó 
x, cadmiats o galv

tar en relació amb 
sense fissures, reb
defectes de mater

ense discontinuïta

ense discontinuïta
75 g/m2 
5% 

AMENT I EMMAGA

ts de la pluja i la h

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

r (tac) i un cargol 
primida pel cargol
s: 
r 

volandera i femella
na base metàl·lica 
lla amb resina, car

t al suport i als esf
eccions (rebaves, e
orrosió. 

ser compatibles. 
gons el seu diàmet

nca. 
components: una 
 Ha de dur una m

ura i Medi Ambien

tos de alambre p

TS 

angular que dibuixa

vanitzats 

 el seu diàmetre (U
baves ni d'altres de
rial ni empremtes d

ats ni exfoliacions 

ats ni exfoliacions 

ATZEMATGE 

humitat. 

element 
ada a l’obra 

TS 

o un vis. El sistem
. 

 del mateix materi
cargolada, vis d'ac
rgol, volandera i fe

forços que ha de s
emprentes, etc) qu

tre (UNE 17-008). 

resina de reacció 
marca per tal de c

nt                        

para cerramientos

a sobre la seva su

UNE 17-008), i la l
efectes superficial
d'eines. 

i no ha de tenir taq

i no ha de tenir taq

ma de subjecció d

al 
cer, beina de PVC
emella 

suportar. 
ue impedeixin carg

 

i un enduridor d'ap
conèixer la seva p

                            

s. Recubrimientos

perfície una hèlice

llargària de la rosc
s. 

ques ni imperfecci

ques ni imperfecci

el tac pot ser per 

, volanderes d'esta

golar els elements

plicació en fred. 
profunditat d'ús. E

                            

 orgánicos sobre

e contínua. 

ca, en relació amb 

ons superficials. 

ons superficials. 

adherència químic

anquitat i tap de ca

. 

l cap de l'extrem 

                            

e el alambre. Rec

 la seva llargària (

ca o per expansió 

autxú 

 lliure ha de ser c
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cubrimientos de 

UNE 17-051). 

 produida per la 

compatible amb 
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 Temps d'endurim
     > 20°C: 10 m
     10°C - 20°C : 
     0°C - 10°C: 1 
     - 5°C - 0°C: 5
VOLANDERES: 
Diàmetre interior 
- Diàmetre del ca
- Diàmetre del ca
  
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
- Identificació del
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ú
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
B0A7 - ABRAÇAD
 
0.- ELEMENTS Q
B0A75C00,B0A7
1.- DEFINICIÓ I C
 
Abraçadores de m
S’han contempla
- Abraçadores re
- Abraçadores re
(abraçadores iso
- Abraçadores d’
- Abraçadores de
CARACTERÍSTIQ
En les abraçador
ha de ser mètrica
En les abraçado
desplaçant-se ax
En les abraçador
amb un cargol ro
s’admet la fixació
Els cargols no ha
El vis ha d'anar p
El disseny del tac
Els diàmetres del
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
- Identificació del
 - Diàmetres 
 - Unitats 
 Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

ment segons temp
min 
 20 min 
 h 

5 h 

 de la volandera: 
argol 10 mm:  11 m
argol 11 mm:  13 m

 DE SUBMINISTRA

t: S'ha de subminis
l fabricant 

ús 
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

va de compliment 

DORES 

QUE CONTEMPLA 
75900,B0A75700,
CARACTERÍSTIQUE

materials diversos
at els següents tipu
forçades formade

eforçades formade
ofòniques) 
acer inoxidable fo
e niló (poliamida re

QUES GENERALS: 
res partides d’acer
a. L’abraçadora iso
ores d’acer inoxida
xialment. 
res de niló  amb ta
oscat per ambdós 
ó al parament enca
an de tenir imperfe
protegit contra la c
c ha de ser l'adient
l tac i vis han de s

 DE SUBMINISTRA

t: S'ha de subminis
l fabricant 

ge: En llocs proteg

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

nyeria, Arquitectu
42 22 

peratura ambient: 

mm 
mm 

AMENT I EMMAGA

strar conjuntamen

ts de la pluja i la h

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

EL PLEC 
B0A75Y00,B0A72
ES DELS ELEMEN

s per a la subjecció
us d’abraçadores: 
s per dues peces 

es per dues peces

rmades per dues p
esident a l’impacte

r galvanitzat, una d
ofònica ha de tindr
able, el cargol de

anca per la part su
 extrems que subj
aixant l’abraçadora
eccions (rebaves, e
orrosió. 
t al suport. 

ser compatibles. 

AMENT I EMMAGA

strar conjuntamen

gits de la pluja i la 

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

ura i Medi Ambien

ATZEMATGE 

t amb totes les pe

humitat. 

element 
ada a l’obra 

2U00,B0A72V00. 
TS 

ó de canonades. 

semicirculars d’ac
s semicirculars d’ 

peces semicircula
e) amb doble tanca

de les peces semi
re la part metàl·lica
e fixació ha d’esta

perior, el sistema 
jecta a l’abraç ado
a en una regleta de
emprentes, etc) qu

ATZEMATGE 

t el tac, el vis i l'ab

humitat. 

element 
ada a l’obra 

nt                        

eces necessàries p

cer galvanitzat unid
 acer galvanitzat u

rs, amb unió enca
a superior i base a

circulars ha de ten
a en contacte amb
ar electrosoldat a

 de tancament ha 
ora per la seva ba
e suport fixada prè
ue impedeixin carg

braçadora en caps

                            

per a la seva corre

des per un cargol 
unides per un carg

aixada per forma 
amb forat roscat d

nir un pas roscat q
b el tub revestida a
a una de les parts

de formar part de 
ase, que si és el ca
èviament. 
golar els elements

ses, on ha de figur

                            

cta col·locació en 

a cada extrem 
gol a cada extrem 

e M6 

que permeti la sev
amb un perfil de ca
s, mentre que l’al

 la pròpia abraçad
as es pot substitu

. 

ar les dades següe

                            

 capses, on han d

 i revestides amb 

va unió  al vis de f
autxú. 
ltra part encaixarà

dora. Ha d’anar fixa
uir per un cargol a

ents: 
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e figurar:  

perfil de cautxú 

ixació. La rosca 

à en la primera 

ada al parament 
mb cap. També 
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4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
B0B - ACER I ME
B0B3 - MALLES 
 
0.- ELEMENTS Q
B0B34132. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
 Acer per a armad
 S'han considerat
- Malla electroso
CARACTERÍSTIQ
Els productes d’a
L'armadura ha de
Els filferros llisos
Les  barres corru
les corrugues ha
Les característiqu
indicat, en el seu
- Diàmetre nomin
     - Diàmetres n
     - Diàmetres n
 - Dimensions i g
- Mas sa per me
secció transversa
- Secció equivale
- Aptitud al doble
     - Assaig doble
     - Assaig doble
Tensió d'adherèn
- Tensió d'adherè
     - D < 8 mm: 
     - 8 mm <= D
     - D > 32 mm
- Tensió de últim
     - D < 8 mm: 
     - 8 mm <= D
     - D > 32 mm
- Composició quí

Ceq = Carboni e
Es pot superar el
Les caracterí stiq
 FILFERROS COR
Filferros corrugat
electrosoldades e
Filferros llisos so
electrosoldades e
Els dià metres no
5-5,5-6-6,5-7-7,
Les característiqu
indicat, en el seu
- Característiques
     - B 500 T 
          - Límit elàs
          - Càrrega u
          - Allargam
          - Relació f/
Les caracterí stiq

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

DE COMPLIMENT

va de compliment 

ETALL EN PERFIL
 ELECTROSOLDAD

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

dures passives d’e
t els elements seg
ldada 

QUES GENERALS: 
acer per a armadu
e ser neta, sense t
s només es poden 
ugades han de ten
n d’estar uniforme
ues següents han 
 cas: 

nal:  s’ha d’ajustar
ominals <= 10,0
ominals > 10,00 

geometria de les co
etre: El valor nomi
al 
ent:  >= 95,5% S
egat:  
egat amb angle >
egat -desdoblegat 

ncia (assaig de la b
ència: 
  >= 6,88 N/mm2
D <= 32 mm:  >

m:  >= 4,00 N/mm
a d'adherència: 
  >= 11,22 N/mm
D <= 32 mm:  >

m:  >= 6,66 N/mm
ímica (% en mass

+-
¦ 
¦ 
¦-
¦C
¦P
+-

equivalent 
 valor màxim per a

ques anteriors s'ha
RRUGATS I FILFER
ts son els que com
en gelosia. 
on els que compl
en gelosia. 
ominals dels filferr
5-8-8,5-9-9,5-10-
ues següents han 
 cas: 
s mecàniques: 

stic fy:  >= 500 N
unitària de trencam

ment al trencament:
f/fy:  >= 1,03 
ques anteriors s'ha

nyeria, Arquitectu
42 22 

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

S O BARRES 
DES 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

elements de formi
güents: 

res passives no ha
taques de greix, d'o
 utilitzar com elem
nir al menys dues 
ement espaiades. 
 de complir amb e

r als valors  especi
00 mm:  Variació e
 mm:  Variació en 
orrugues:  Ha de c
nal ha de ser l’es

ecció nominal 

= 180º (UNE-EN 
 amb angle >= 9
biga UNE-EN 1008

2 
>= (7,84-0,12 D) 
m2 

m2 
>= (12,74-0,19 D
m2 
sa): 
-------------
         ¦  
         ¦ %

----------¦--
Colada    ¦ 0
Producte  ¦ 0
-------------

al Carboni en un 0
an de determinar s
RROS LLISOS: 
mpleixen els requis

eixen els requisits

os corrugats s'han
-10,5-11-11,5-12
 de complir amb e

N/mm2 
ment fs:  >= 550
:  >= 8% 

an de determinar s

ura i Medi Ambien

TS 

gó: 

an de tenir defecte
oli, de pintura, de 

ments de connexió 
 files de corrugues

els valors declarats

ificats a la taula 6 
en intervals de mig
unitats senceres d

complir l’especifica
pecificat en la tau

 10080, UNE-EN IS
90º (UNE-EN 1008
80): 

 N/mm2 

) N/mm2 

------------
C   ¦  Ceq 

%màx.¦ %màx.
-----¦------
0,22 ¦ 0,050
0,24 ¦ 0,052
------------

0,03% en massa, s
egons la norma U

sits establerts per 

s establerts per la

n d'ajustar a la sèr
-14 mm 

els valors declarats

 N/mm2 

egons la norma U

nt                        

es superficials ni fi
pols o de qualsevo
 d’armadures bàsi
s transversals, un

s per el fabricant, 

 de la UNE-EN 100
g mm 
de mm 
at en l’apartat 7.4.

ula 6 de la UNE-EN

SO 15630-1):  No
80, UNE-EN ISO 15

------------
 ¦   S   ¦ 

. ¦ %màx. ¦ 
--¦-------¦-
0 ¦ 0,050 ¦ 
2 ¦ 0,055 ¦ 
------------

si el valor del Carb
NE-EN ISO 15630

 la UNE-EN 10080

a UNE-EN 10080 

rie (mm): 

s per el fabricant, 

NE-EN ISO 15630

                            

issures. 
ol altre matèria pe
ques electrosoldad
iformement distrib

assajades segons

080. 

.2 de la UNE-EN 1
N 10080, en relac

o s’ha d’apreciar tr
5630-1): No s’ha  

------------
  P   ¦   C
%màx. ¦ %mà

-------¦----
0,050 ¦ 0,8
0,055 ¦ 0,8

------------

oni equivalent dism
0-1. 

0 per a la fabricaci

per a la fabricació

assajades segons

0-1. 

                            

rjudicial. 
des en gelosia.  
buïdes al llarg de t

s la norma corresp

0080. 
ció  amb el diàmet

encaments o fissu
d’apreciar trencam

------------
Cu  ¦   N   
àx. ¦ %màx. 
----¦-------
800 ¦ 0,012 
850 ¦ 0,014 
------------

minueix en un 0,02

ó de malles electr

ó d’elements de c

s la norma corresp

                            

tota la llargària. Di

ponent, dins del lím

tre nominal i l’àre

ures  
ments o fissures 

-+ 
¦ 
¦ 

-¦ 
¦ 
¦ 

-+ 

2% en massa. 

rosoldades o arma

connexió en arma

ponent, dins del lím
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ins de cada fila, 

mit de tolerància 

a nominal de la 

adures bàsiques 

adures bàsiques 

mit de tolerància 
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MALLA ELECTRO
 Armadura forma
creuen entre sí  
aliena a l’obra. 
 La composició d
Els components 
El producte s’ha 
- Descripció de la
- Referència a la 
- Dimensions nom
- Classes tècniqu
Els components 
Les característiqu
indicat, en el seu
- Cà rrega de des
(An = Secció tra
- Diàmetres relati
     - Malles simp
(dmín: diàmetre n
     - Malles elem
(ds: diàmetre nom
 - Separació entre
- Sobrellargs (pro
Toleràncies: 
- Llargària i ampl
- Separació entre
Les caracterí stiq
 
2.- CONDICIONS 
 
 Emmagatzematg
Es classificaran s
Abans de la seva
no hi hagi alterac
Pèrdua de pes de
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 124
UNE-EN 10080:2
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
Han de portar gra
de la EHE-08, UN
Cada partida d’ac
- Identificació del
- Número d’ident
- Número de sèri
- Nom de la fàbri
- Data d’entrega 
- Quantitat d’acer
- Diàmetres subm
- Designació dels
- Forma de subm
- Identificació i llo
- Sistema d’ident
- Classe tècnica 
- Indicació, en el 
 El fabricant ha d
- Data d’emissió 
- Certificat de l’as

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

OSOLDADA: 
ada per la disposi
perpendicularmen

de la malla pot ser 
d’un panell poden
de designar segon
a forma 
 norma EN 
minals: Dimension
ues dels acers 
de la malla han de
ues següents han 
 cas: 

senganxament de 
ansversal nominal 
ius dels elements:

ples: dmín <= 0,6
nominal de l’arma
ents aparellats: 0,
minal de les armad
e armadures longi
olongació de les b

ària:  ± 25 mm o
e armadures:  ± 1
ques anteriors s'ha

 DE SUBMINISTRA

ge: en llocs en els 
segons el tipus, qu
a utilització i en es
cions superficials. 
esprès de l'elimina

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

47/2008, de 18 de
2006 Acero para e

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
avades, una marca
NE-EN 10080), aqu
cer ha d’anar acom
l subministrador 
tificació de la certif
e del full de subm
ca 
i nom del peticion
r subministrat clas
ministrats 
s tipus d’acers sub

ministrament: barra
oc de subministra
tificació adoptat se
segons l’especific
 seu cas, de proce
e facilitar un certif
 del certificat 
ssaig de doblegat-

nyeria, Arquitectu
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ció de barres cor
nt i que els seus 

 barres corrugade
 ser  elements sim
ns l’especificat en 

ns dels componen

e complir les espec
 de complir amb e

les unions soldade
 del més gran dels
 

6 dmàx 
dura transversal, d
7 ds <= dt <= 
dures simples; dt: 
tudinals i transver
arres transversals

 ± 0,5% (la més g
5 mm o ± 7,5% (

an de determinar s

AMENT I EMMAGA

 que restin protegit
ualitat, diàmetre i p
special despres de
 
ació d'òxid superfic

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

e julio, por el que s
l armado del horm

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
a que identifiqui el
uesta marca s’ha 
mpanyada d’una fu

ficació d’homolog
inistrament 

ari 
ssificat per diàmet

bministrats segons
a o rotlle 
ment 
egons EHE-08, UN
cat en l’apartat 10 
ediments especials
ficat d’assaig que 

-desdoblegat 

ura i Medi Ambien

rugades o filferros
punts de contacte

s o filferros corrug
mples o aparellats. 
 l’apartat 5.2 de la

ts, dimensions de

cificacions que els
els valors declarats

es (Fs):  0,25 fy x 
s elements de la un

dmàx: diàmetre no
1,25 ds 
 diàmetr e nomina
sals:  <= 50 mm
 més enllà de l'ú lt

gran) 
(la més gran)  
egons la norma U

ATZEMATGE 

ts de la pluja, l'hum
procedència. 
e periodes llargs d

cial amb raspall de

element 
ada a l’obra 

se aprueba la Instr
migón. Acero solda

CUMENTACIÓ: 
l país d’origen i la 
de repetir a interva
ull de subministram

ació d’adherència

res i tipus d’acer 

s EHE-08, UNE-EN

NE-EN 10080 
de la EHE-08, UNE
s de soldadura 
garanteixi el comp

nt                        

s corrugats, longit
e queden units m

gats, però no la ba
 

a UNE-EN 10080: 

el panell, separació

s hi son aplicables
s per el fabricant, 

 An  
nió en malles simp

ominal de l’armadu

al de les armadures
m 
tima barra longitud

NE-EN ISO 15630

mitat del terra i l'ev
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ra elèctrica, realitz
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at de l'ambient. 

nspeccionar la sup

HE-08). 
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iors, on s’ha d’inc

                            

e nominal igual o 
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egons l’especifica

següent: 

cloure la informació
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- Certificat de l’as
- Certificat de l’as
- Certificat de l’as
- Certificat d’hom
     - Marca come
     - Forma de su
En Malle s electro
- Certificat de l’as
- Certificat de qua
- Certificat d’hom
OPERACIONS DE
Els punts de cont
- Per a cada part
     - Recepció de
     - Inspecció vi
- Quan l’acer disp
del marcatge per
  Mentre no estig
08 i a la UNE-EN 
     - La possessi
     - La realització
          - Subminis
            Es dividir
provetes on es re
               - Comp
               - Comp
               - Assai
            A més, e
l’allargament de r
          - Subminis
            Es prend
            Alternativ
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característiques q
            La comp
               %Cass
               %Ceq a
               %Passa
               %Sassa
               %Nass
            Un cop c
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               - Comp
               - Comp
               - Assai
               - Comp
     - En el cas d’e
màxim un any d’a
     - En el cas d’e
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- Comprovacions
  El control exper
dimensions geom
  En cas de dispo
  Es definirà com
     - Pes del lot <
     - Les armadur
     - Si es fabriqu
     - Estar fabrica
  Els assaigs per 
- Comprovació  d
     - Armadures f
cada sèrie. Si l’ a
cas que no s’hag
     - Armadures f
representatius de
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ssaig de fatiga en 
ssaig de deformac

mologació d’adherè
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trol més destacab
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 simple 
acers tipus SD 

ció alternativa en a
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arra o rotlles 
e facilitar a més: 
nxament dels nuso
onal que realitza la
adors i del procés 
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ament que arribi a 
antia del fabricant,
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CE es comprovarà
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tge CE per acers c
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e qualitat oficialme
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ció equivalent 
racterístiques geo
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t:  ±0,008 
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es en zona sísmic
que compleixin am
e les armadures e

madures elaborade
m les característiqu
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simple, o el de do
la DF podrà realit
- Comprovació  d
  Es prendrà una 
geomètriques. En
determinar l’altur
- Comprovació  d
  Es realitzarà, so
indicat en el proje
doblat, no presen
formes d’especej
- Comprovacions
  Si s’utilitza una 
possessió d’ un d
només en el cas 
  A més, la DF ha
d’acord amb 7.2 
CRITERIS DE PR
La presa de most
començar el form
esmentada marc
INTERPRETACIÓ
S’acceptarà el lot
EHE-08 (art. 32.2
En cas de no com
especificació, es 
En el cas de l’ace
l’art. 32.2 de la E
es rebutjarà el lot
La DF rebutjarà le
excessiva quan m
que un cop elimin
En el cas de prod
la remesa. Si les 
tota la remesa. 
 
B0B5 - ENTRAM
 
0.- ELEMENTS Q
B0B51420. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Entramat de plati
CARACTERÍSTIQ
El fabricant ha de
La reixa ha de se
No ha de tenir co
L’entramat ha d’e
La unió entre els 
El recobriment de
Totes les soldadu
Protecció de la g
Protecció de la g
Puresa del zinc:  
 Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 m
- Secció dels per
 - Rectitud d'ares
 - Planor:  ± 1 m
- Torsió dels perf
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
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oblat desdoblat, so
tzar els assaigs so
de la conformitat d
 mostra de 2 prove
n el cas que l’acer 
ra de la corruga. 
de la conformitat d
obre cada unitat a 
ecte i la fulla de su
ntin desviacions ob
jament del project
s addicionals en ca
 soldadura resisten
distintiu de qualita
 que es faci un con
aurà de disposar la
 de la UNE 36832.
ESA DE MOSTRES
tra es realitzarà se

migonat de les estr
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  DE RESULTATS 
t sempre que, en e
2). En el cas d’altr
mplir-se alguna es
 rebutjaria el lot. 
er subministrat en 
EHE-08. En cas co
t sencer. 
es armadures que 
mitjançant un rasp
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 comprovacions re

ATS METÀL·LICS

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

nes d’acer galvan
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e garantir la capac
er plana, amb els s
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 perfils i la del bas
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alvanització:  >=
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 >= 98,5% 

mm 
rfils:  ± 2,5% 
stes:  ± 2 mm/m 
mm/m 
fils:  ± 1°/m 

 DE SUBMINISTRA

t: Amb els element
e: Protegit de les p

TERIS D'AMIDAME

nyeria, Arquitectu
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de les característiq
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specificació, s’efec
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allat amb pues me
de la corruga com
liment en les carac
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EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

itzat per a formaci

itat portant i les cà
seus perfils escaira
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atines, en tot el seu
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omogeni i continu 
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AMENT I EMMAGA

ts que calguin per 
pluges, els focus d

ENT 
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els diàmetres més
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rtificat de les carac

ques geomètriques
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ió de l’armat a fàb
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ons de la DF, d’ ac
s de material sense
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t, les característiqu
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a les característiqu
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TS 

ó de paviments, d

àrregues admissib
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o defectes superfic
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345 g/m2 
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:  
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cterístiques d’adhe
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es establertes en e
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ció de l’armat es f
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ssiu que pugui afec
ermini una pèrdua 
ts establerts a l’art
ètriques, es rebutj
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cials. 
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 lot d’acer redreça
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ndència dels diàm
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s diàmetres de do

el mateix, o confor

de demanar les ev
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at, o abans de la po
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 s’acceptarà el lot
ix lot, i si es torné

ctar a les seves co
de pes de la barra
t. 32.2 de la EHE-0
arà l’armadura qu
ubstitució de l’ar m

pas de malla, inclo

s d’ entramat, en fu

ència). 
esquerdes, exfoliac
zat en fred). 

itud i planor. 
 impactes. No ha d

                            

ssió d’un distintiu d

t, i es determinara
nnex C de la UNE 

etres de les armad
rectes, les seves d
blat i les desviacio
mes a l’annex 11 d

idències documen
rmetrà la realitzaci

itat del procés, en

HE-08. El control p
osta en servei en e

sentin resultats con
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s tornés a produir u
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ondicions d’adherè
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de qualitat oficialm

an les característiq
 EN 10080, només

dures i el tipus d’a
dimensions, i els d
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de la EHE-08. 

ntals de que el pro
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n funció del tipus d
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el cas de que disp
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 especificacions e
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 les especificacion
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ent format per plat
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iàmetres de 
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arà abans de 
posi de l’ 
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Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
B0C - PLAQUES,
B0CC - PLAQUES
 
0.- ELEMENTS Q
B0CC3410. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Plaques de guix a
cares vistes, amb
- Plaques de guix
     - Plaques de g
     - Plaques de g
     - Plaques de g
     - Plaques de g
     - Plaques de g
     - Plaques de g
     - Plaques de g
     - Plaques de g
- Transformats d
     - Transformat
     - Transformat
- Transformats d
    - Transformats
    - Transformats
CARACTERÍSTIQ
Ha d'estar homol
Els angles i les a
La superfície ha d
PLAQUES DE GU
Resistència a flex
- Plaques tipus A
     - Gruix nomin
          - Càrrega d
          - Càrrega d
     - Gruix nomin
          - Càrrega d
          - Càrrega d
     - Gruix nomin
          - Càrrega d
          - Càrrega d
     - Altres gruixo
          - Càrrega d
          - Càrrega d
- Plaques tipus R
     - Gruix nomin
          - Càrrega d
          - Càrrega d
     - Gruix nomin
          - Càrrega d
          - Càrrega d
     - Altres gruixo
          - Càrrega d
          - Càrrega d
- Plaques tipus P
     - Gruix nomin
          - Càrrega d
          - Càrrega d
     - Gruix nomin
          - Càrrega d
          - Càrrega d

P. Serveis d’Engin
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ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

va de compliment 

, PLANXES I TAUL
S DE GUIX LAMIN

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

amb l'acabat de la
b l'interior reblert a
x laminat: 
guix laminat tipus 
guix laminat tipus 
guix laminat tipus 
guix laminat tipus 
guix laminat tipus 
guix laminat tipus 
guix laminat tipus 
guix laminat tipus 
e placa de guix lam
ts classe 1 
ts classe 2 
e placa de guix lam
s laminars 
s especials (placa 

QUES GENERALS: 
ogat d'acord amb 
restes vistes han d
de ser plana, sens

UIX LAMINAT: 
xió (expressada co

A, D, E, F, H, I: 
al 9,5 mm: 
de trencament a fl
de trencament a fl
al 12,5 mm: 
de trencament a fl
de trencament a fl
al 15,0 mm: 
de trencament a fl
de trencament a fl
os (essent t el grui
de trencament a fl
de trencament a fl

R o combinades am
al 12,5 mm: 
de trencament a fl
de trencament a fl
al 15,0 mm: 
de trencament a fl
de trencament a fl
os (essent t el grui
de trencament a fl
de trencament a fl

P: 
al 9,5 mm: 
de trencament a fl
de trencament a fl
al 15,0 mm: 
de trencament a fl
de trencament a fl
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a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

LERS 
NAT 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

a cara vista amb c
amb una retícula d

A 
H (plaques amb c
E (plaques per a e
F (plaques amb la
P (plaques base d
D (plaques amb d
R (plaques amb re
I (plaques amb du
minat amb aïllame

minat procedents 

 perforada) 

 el RD 1312/1986
de ser rectes. 
se defectes com ar

om a càrrega de tr

exió en sentit tran
exió en sentit long

exió en sentit tran
exió en sentit long

exió en sentit tran
exió en sentit long
ix en mm) 
exió en sentit tran
exió en sentit long

mb una placa tipus

exió en sentit tran
exió en sentit long

exió en sentit tran
exió en sentit long
ix en mm) 
exió en sentit tran
exió en sentit long

exió en sentit tran
exió en sentit long

exió en sentit tran
exió en sentit long

ura i Medi Ambien

element 
ada a l’obra 

TS 

artó. Eventualmen
e cartó. 

apacitat d’absorci
exteriors) 
a cohesió de l’ànim
de guix) 
ensitat controlada
esistència millorad
uresa superficial m
nt tèrmic o acústic

de processos secu

 o disposar d'una 

ra cops, bonys, ta

rencament a flexió)

sversal:  160 N 
gitudinal:  400N 

sversal:  210 N 
gitudinal:  550 N 

sversal:  250 N 
gitudinal:  650 N 

sversal:  16,8 x t (
gitudinal:  43 x t (N
s R: 

sversal:  300 N 
gitudinal:  725 N 

sversal:  360 N 
gitudinal:  870 N 

sversal:  24 x t (N)
gitudinal:  58 x t (N

sversal:  125 N 
gitudinal:  180 N 

sversal:  165 N 
gitudinal:  235 N 

nt                        

nt amb altres plaqu

ió d’aigua reduïda)

ma millorada a alte

a) 
da) 

millorada) 
c: 

undaris: 

 certificació de con

aques, etc. 

): 

(N) 
N) 

) 
N) 

                            

ues o làmines adh

) 

s temperatures) 

nformitat a normes

                            

herides a la cara in

s segons l'ordre 14

                            

nterior, o formen u

4/01/1991. 
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Les característiqu
indicat, en el seu
Caracterí stiques 
- Resistència a l’
Característiques 
- Classe A1 a F (
Característiques 
- Per a totes les p
- Per a plaques ti
Resistència a flex
Resistència tèrm
Altres característ
- Resistència a l’
- Aïllament davan
- Absorció acústi
Toleràncies: 
- Amplària: 
     - Plaques tipu
     - Plaques tipu
- Llargària: 
     - Plaques tipu
     - Plaques tipu
- Gruix: 
     - Plaques tipu
     - Plaques tipu
          - Gruix nom
          - Gruix nom
- Rectitud d’arest
- Cantells i perfils
     - Fondària de 
     - Amplària de 
- Capacitat d’abs
     - Capacitat d’
     - Capacitat d’
          - Plaques t
          - Plaques t
          - Plaques t
TRANSFORMATS
Tant la placa com
- Placa de guix la
- Aïllament d’esc
- Aïllament de po
- Aïllament de po
- Aïllament d’esc
- Aïllament de lla
Les característiqu
indicat, en el seu
Resistència a la f
- Càrrega mínima
- Càrrega mínima
Resistència tèrm
- La resistència tè
Reacció al foc: H
Resistència al foc
Altres característ
 - Resistència al 
- Aïllament davan
- Absorció acústi
Escairat: 
- En sentit transv
- En sentit longitu
Planor (del transf
Adherència/cohe
- Transformats d
- Transformats d
Toleràncies: 
- Amplària:  + 0 
- Llargària:  + 0 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

ues següents han 
 cas: 
 essencials per a p
esforç tallant (UNE
essencials per a p
UNE-EN 520 o UN
essencials per a p
plaques excepte le
ipus E:  =< 25 se
xió (UNE-EN 520) 
ica (UNE-EN 520)
tiques essencials q
impacte 
nt del soroll aeri 
ica 

us P: + 0 mm;  - 8
us A, H, D, E, F, I, 

us P: + 0 mm;  - 6
us A, H, D, E, F, I, 

us P:  ± 0,6 mm 
us A, H, D, E, F, I, 
minal < 18 mm:  
minal >= 18 mm
tes:  < 2,5 mm/m
s finals (només pe
 l’afinat del cantell
 l’afinat del cantell

sorció d’aigua de le
absorció d’aigua s
absorció d’aigua t
tipus H1:  =< 5%
tipus H2:  =< 10
tipus H3:  =< 25
S DE PLACA DE G
m l’aïllament han d
aminat:  Ha de com
uma de poliestirè 

oliestirè extruït (XP
oliuretà rígid (poliis
umes fenòliques (
na mineral:  Ha de
ues següents han 
 cas: 
flexió:  
a de trencament en
a de trencament en
ica del transforma
èrmica s’obtindrà 

Ha de complir UNE
c: Ha de complir U
tiques essencials q
impacte 
nt del soroll aeri 
ica 

versal:  -5 mm a +
udinal:  -5 mm a +
format):  =< 5 m
sió del material aïl
e classe 1:  > 0,0
e classe 2:  > 0,0

 mm;  - 4 mm 
mm;  - 5 mm 

nyeria, Arquitectu
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 de complir amb e

plaques destinade
E-EN 520) 
plaques en situacio
NE-EN 13501-1) 
plaques per a cont
es tipus E (UNE-EN
egons UNE-EN ISO
 
 
que depenen de le

8 mm 
R, o combinades: 

6 mm 
R, o combinades: 

R, o combinades: 
± 0,6 mm 

m:  ± 0,4 x t (t=gr
m d’amplària (sego
er al cantell afinat i
:  entre 0,6 i 2,5 m
l:  entre 40 mm i 8
es plaques tipus H
superficial:  =< 1
total: 
% 
0% 
5% 
UIX LAMINAT AMB

de complir les resp
mplir la norma EN 
expandit (EPS):  H
S): Ha de complir 

socianat, poliisocia
(PF):  Ha de comp
e complir la norma
 de complir amb e

n sentit transversa
n sentit longitudina
at: 
 sumant les resistè
-EN 13950 

UNE-EN 13950 
que depenen de le

+ 5 mm 
+ 8 mm 
mm 

llant: 
017 MPa 
003 MPa 

ura i Medi Ambien

els valors declarats

s a rigiditzar estru

ons d’exposició al 

rol de la difusió de
N 12524) 
O 12572 

s condicions finals

  + 0 mm;  - 6 mm

  + 0 mm;  - 5 mm

 

ruix en mm;  tolerà
ons procediment de
 el cantell semirod

mm 
80 mm 
H1, H2 i H3: 

80 g/m2 

B AÏLLAMENT TÈR
pectives normes: 
520 

Ha de complir la no
 la norma EN 1316
anurat) (PUR i PIR
lir la norma EN 13

a EN 13162 
els valors declarats

al:  160 N 
al:  400 N 

ències tèrmiques d

s condicions finals

nt                        

s per el fabricant, 

ctures de fusta pe

 foc: 

e la humitat: 

s d’ús: 

m 

m 

ància en mm arrod
e la norma UNE-E
dó afinat) 

RMIC-ACÚSTIC: 

orma EN 13163 
64 

R): Ha de complir la
3166 

s per el fabricant, 

de tots els compo

s d’ús: 

                            

assajades segons

er a murs exteriors

donida a 0,1 mm) 
N 520) 

a norma EN 13165

assajades segons

nents i s’expresarà

                            

s la norma corresp

 i estructures de fu

5 

s la norma corresp

à amb m2 · K / W 

                            

ponent, dins del lím

usta per a teulade

ponent, dins del lím
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- Gruix (del transf
TRANSFORMATS
Les característiqu
indicat, en el seu
- Resistència a la
- Estabilitat dels e
- Resistència a l'e
- Reacció al foc (
- Resistència al f
- Permeabilitat al
- Resistència tèrm
- Protecció davan
     - Grau de prot
     - Quant l'ús de
 Altres caracterís
- Resistència al im
- Aïllament davan
- Absorció acústi
Toleràncies: 
 - El fabricant dec
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
PLAQUES DE GU
UNE-EN 520:200
UNE-EN 520:200
TRANSFORMATS
UNE-EN 13950:2
TRANSFORMATS
UNE-EN 14190:2
ensayo. 
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
El subministrado
sistema d’avalua
 - Productes per 
 - Productes per 
càrrega de vent o
 - Productes per 
Altres,  
 - Productes per 
de la Comissió 2
 - Productes per 
     - Sistema 4: D
 - Productes per 
Resistència a l'es
 - Productes per 
 - Productes per 
Resistència a tall
     - Sistema 3: D
Han de portar el 
normalitzat del m
- Nom, logotip o 
- Les dues últime
- Referència a la 
     - Per a les pla

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

format):  ± 3 mm
S DE PLACA DE G
ues següents han 
 cas: 

a flexió (UNE-EN 5
elements per a sos
esforç tallant ( UN
(UNE-EN 14190) 
oc (UNE-EN 1419
 vapor d'aigua (UN
mica (UNE-EN 141
nt rajos X: 
tecció (IEC 6133-1
el transformat sigu
tiques essencials 
mpacte (UNE-EN I
nt del soroll aeri (U
ica (UNE-EN ISO 3

clararà les tolerànc

 DE SUBMINISTRA

t: Aparellades, am
e: En posició horit

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

UIX LAMINAT: 
05 Placas de yeso 
05 ERRATUM:200
S DE PLACA DE G
2006 Transformad
S DE PLACA DE G
2006 Transformad

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
r ha de  posar a d
ció de conformitat
a usos subjectes 
a qualsevol ús exc

o per a estructures
a rigidització d'est

a usos subjectes 
003/43/CE modifi
a usos no subject
Declaració de conf
a rigidització d'est

sforç tallant,  
a usos subjectes 
a rigidització d'est
ant:   

Declaració de conf
marcatge CE de c

marcatge CE s'ha d
 adreç a declarada
es xifres de l’any d
 norma europea co
aques de guix lami

nyeria, Arquitectu
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m 
UIX LAMINAT PRO
 de complir amb e

520 ) 
stres (UNE-EN 14
E-EN 520) 

90) 
NE-EN 14190) 
190) 

1) 
ui protecció davan
que depenen de le
ISO 140-6, UNE-E

UNE-EN ISO 140-3
354) 

cies i quan sigui n

AMENT I EMMAGA

b les vores precint
tzontal, elevats del

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 laminado. Definic
6 Placas de yeso 
UIX LAMINAT AMB
os de placa de ye
UIX LAMINAT PRO
dos de placa de 

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
disposició de la D
t aplicable, d’ acor
a reglamentacions
cepte els usos sub
s de fusta per a so
tructures de fusta 

a reglamentacions
cada,  
tes a reglamentaci
formitat del fabrica
tructures de fusta 

a reglamentacions
tructures de fusta 

formitat del fabrica
conformitat amb el
'acompanyar de la

a del fabricant 
de la impressió del
orresponent: 
nat:  la norma EN 

ura i Medi Ambien

OCEDENTS DE PR
els valors declarats

190):  Ha de comp

t rajos X mitjançan
es condicions fina
N ISO 140-7) 

3, UNE-EN ISO 717

ecessari el tipus d

ATZEMATGE 

tades, embalades 
l terra sobre traves

element 
ada a l’obra 

iones. especificac
laminado. Definici
B AÏLLAMENT TÈR
so laminado con a
OCEDENTS DE PR
yeso laminado p

CUMENTACIÓ: 
F en el cas que a
rd amb el que disp
s sobre reacció al f
bjectes a reglamen
stres,  
per a murs amb c

s sobre reacció al 

ons sobre reacció
ant  
per a murs amb c

s sobre reacció al f
per a murs amb c

ant i Assaig inicial 
 que disposen els 

a següent informac

l marcatge 

 520 

nt                        

ROCESOS SECUND
s per el fabricant, 

plir 

nt incorporació de
ls d’ús: 

7-1) 

de vora. 

 en paquets paletit
ssers separats no 

ciones y métodos 
iones. Especificac
RMIC-ACÚSTIC: 
aislamiento térmic

ROCESOS SECUND
procedentes de pr

aquesta ho sol·licit
posa l’apartat 7.2.
foc de Prestacio o

ntacions sobre rea

càrrega de vent o p

 foc de Prestacio o

ó al foc:   

càrrega de vent o p

foc de Prestacio o
càrrega de vent o p

 de tipus  
 Reials Decrets 16
ció: 

                            

DARIS: 
assajades segons

e làmina de plom h

tzats. 
 més de 40 cm i e

de ensayo. 
iones y métodos d

o acústico. Definic
DARIS: 
rocesos secundar

ti, la documentaci
1 del CTE: 
o Caracteristica: A
acció al foc i l'ús d

per a estructures d

o Caracteristica: R

per a estructures d

o Caracteristica: R
per a estructures d

630/1992 de 29 d

                            

s la norma corresp

ha de declarar-se e

n llocs protegits d

de ensayo. 

ciones, especifica

ios. Definiciones, 

ó següent, que ac

ltres,  
e rigidització d'est

de fusta per a sost

eacció al foc. Prod

de fusta per a sost

eacció al foc,  
de fusta per a sost

e desembre i 1328

                            

ponent, dins del lím

el gruix en mm d'a

de cops i de la inte

aciones y métodos

 especificaciones

credita el marcatg

tructures de fusta 

tres de Prestacio o

ductes que compl

tres de Prestacio o

tres de Prestacio o

8/1995 de 28 de j
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aquesta làmina. 

mpèrie. 

s de ensayo. 

 y métodos de 

e CE, segons el 

per a murs amb 

o Caracteristica: 

leixen la Decisió 

o Caracteristica: 

o Caracteristica: 

juliol. El sí mbol 
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     - Per als trans
- Descripció del p
- Informació sobr
plaques de guix l
Les plaques de g
- L’expressió: “P
- La lletra o comb
- Referència a la 
- Les dimensions
- El tipus de cant
Les plaques han
documentació co
- Nom, marca co
- Data de fabricac
- Identificació  de
- El símbol norma
Els transformats 
- L’expressió: “Tr
- Referència a la 
- Les dimensions
- El tipus de plac
Els transformats 
- Expressió que i
- Referència a la 
- Les dimensions
OPERACIONS DE
Els punts de cont
Inspecció visual 
El control de rece
l’especificat en l’
Control de docum
sica) i els docum
Control mitjançan
corresponent 
Control de recepc
prescindir dels a
dels assaigs corr
- Abans de come
fabricant que gar
     - Densitat 
     - Pes per m2 
     - Conductivita
     - Resistència 
     - Resistència 
     - Resistència 
     - Característiq
 En cas de no pre
càrrec del contra
OPERACIONS DE
- Control de cara
     - Gruix 
     - Diferència d
     - Angles 
     - Rectitud d’a
     - Planor 
CRITERIS DE PR
Els controls s'han
INTERPRETACIÓ
Si en els terminis
càrrec del Contra
 Els resultats dels
l’assaig, a càrrec
resultin satisfacto
INTERPRETACIÓ
Si en els terminis
material rebut a c
 En general, els r

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

sformats de plaque
producte: nom gen
re les característiq
aminat o per als tr

guix laminat han de
laca de yeso lamin
binació de lletres q
 norma europea EN
s de la placa en m
tell longitudinal 
n d’anar marcade
omercial que acom
omercial o d’altres 
ció 
e la placa segons e
alitzat del marcatg
 de  plaques de gu
ransformado de p
 norma europea EN
s de la placa en m
a de guix laminat, 
 de plaques de gui
dentifiqui el produ
 norma europea EN
s de la placa en m
E CONTROL: 
trol més destacab
del material a la se
epció de material v
apartat 7.2 del CT

mentació: docume
ments de conformit
nt distintius de qua

ció mitjançant ass
assaigs de control 
responents al subm
ençar l’obra, si var
ranteixin el complim

 
at tèrmica 
 tèrmica (plaques 
 al foc (plaques am
 al vapor d’aigua (
ques geomètriques
esentar aquests re
actista. 
E CONTROL EN AP
cterístiques geom

e llargària entre le

restes 

ESA DE MOSTRES
n de realitzar sego
 DE RESULTATS I

s establerts al com
actista. 
s assaigs sobre to
c del contractista, s
oris. 
 DE RESULTATS I

s establerts al com
càrrec del Contrac
esultats dels assa

nyeria, Arquitectu
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es de guix laminat
nèric, material, dim
ques essencials  p
ransformats de pla
e designar-se de la
nada” 
que designa el tipu
N 520 
m (amplària x llarg

s de manera clar
mpanya l’ enviame
 mitjans d’identific

el sistema de desi
ge CE 
uix laminat han de 
laca de yeso lamin
N 13950 
m (amplària x llarg
 tipus de vora i gru
x laminat procede
cte 
N 14190 
m (amplària x llarg

les són els següen
eva recepció , en r
verificarà que les c

TE. 
nts d’origen (full d
tat o autoritzacions
alitat i avaluacions

saigs:  Si el materi
 de recepció de le
ministrament rebu
ria el subministram
ment del plec de c

sense fibra de vidr
mb fibra de vidre) 
plaques amb làmin
s 
esultats, o que la D

PLACATS: 
ètriques: 

s arestes 

S: 
ons les instruccion
 ACTUACIONS EN

mençar l'obra no es

otes les peces de le
sobre el doble nú 

 ACTUACIONS EN
mençar l’obra no es

tista. 
aigs sobre totes les

ura i Medi Ambien

:  la norma EN 139
mensions i ús prev
ertinents indicades
aques de guix lami
a següent manera:

us de placa 

gària x gruix) 

ra e indeleble, ja 
nt, amb la següent

cació del fabricant 

gnació definit en la

designar-se de la 
nado” 

gària x gruix) i esc
uix nominal de la p
nts de procesos s

gària x gruix)  

nts: 
referència a l’aspe
característiques de

de subministramen
s administratives e
s d’idoneïtat: En el 

al disposa d’una m
es caracterí stique
t. En qualsevol cas

ment, i per cada 10
condicions tècniqu

re ni làmina d’alum

na d’alumini) 

DF  tingui dubtes d

s de la DF. 
N CAS D’ INCOMPL
s fa l'entrega del s 

es mostres han de
mero de mostres 

N CAS D’ INCOMPL
s fa l’ entrega dels

s peces de les mo

nt                        

950 
vist 
s a la taula ZA.1 d
inat  
: 

sigui sobre la pr
t informació com 
 de la placa 

a norma 

 següent manera: 

cairat ,si s’utilitza 
placa en mm d’aco
secundaris han de 

ecte i característiqu
els materials són c

nt i e tiquetat), cert
exigides, inclòs la 
 cas que el fabrica

marca legalment re
es del material gar
s, la DF podrà sol·

000 m2 de plaques
ues, incloent els re

mini) 

e la seva represen

LIMENT EN TANCA
 certificats de qua

e complir les cond
del mateix lot, acc

LIMENT EN APLAC
s certificats de qua

stres han de comp

                            

e la norma UNE-E

ròpia placa, a l’et
a mínim: 

ord amb EN-520 
 designar-se de la 

ues geomètriques
coincidents amb l’

tificat de garantia 
 documentació cor
ant disposi de mar

econeguda a un pa
rantides per la ma
· licitar assaigs de
s que arribin a l’ob

esultats dels assaig

ntativitat, es realitz

AMENTS I DIVISÒR
litat del fabricant, s

dicions especificad
ceptant-se aquest,

CATS: 
alitat del fabricant, 

plir les condicions

                            

N 520 o UNE-EN 1

iqueta que l’acom

 següent manera: 

. 
establert en la DT.

del fabricant, en e
rresponent al marc
ques de qualitat, h

aís de la CEE (Mar
arca; i la DF sol·lic
 control de recepc

bra  es demanaran
gs següents, realit

aran aquests assa

RIES: 
s’ha de realitzar un

des. En cas d’incom
 quan els resultats

es realitzarà una s

 especificades. 

                            

13950 o UNE-EN 

mpanya, a l’emba

. Aquest control ha

el seu cas, (signat 
catge CE quan sig
ha d’aportar-ne la 

rcatge CE, AENOR
citarà en aquest ca
ció si ho creu conv
n al contractista els
tzats per un labora

aigs sobre el mate

na sèrie completa 

mpliment, s’ha de
s obtinguts sobre t

sèrie completa d’a
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14190 per a les 

latge o bé a la 

a de complir 

per persona fí 
ui pertinent. 
documentació 

R, etc.) es podrà 
as, els resultats 
venient. 
s certificats del 
atori acreditat: 

rial rebut, a 

 d'assaigs a 

e repetir 
totes les peces 

assaigs sobre el 
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En cas d’incomp
resultats obtingut
 
B0CM - PLANXE
 
 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Planxa de plom la
CARACTERÍSTIQ
La planxa ha de s
Llargària:  <= 5
 Amplària:  <= 1
 Contingut de plo
 Densitat:  >= 1
 Resistència a la 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 1%
 - Amplària:  ± (4
 - Gruix:  10 % gr
 Impureses:  Seg
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
UNE 37201:1989
UNE 37203:1978
 
B0F - MATERIAL
B0F1 - MAONS C
 
0.- ELEMENTS Q
B0F1D2A1,B0F15
1.- DEFINICIÓ I C
 
Peces d’argila cu
edificació com a 
S'han considerat 
 En funció de la d
- Peces LD, amb 
- Peces HD, pece
 En funció del niv
- Peces de categ
- Peces de categ
En funció  del vo
- Peces massisse
- Peces calades 
- Peces alleugerid
- Peces foradade
CARACTERÍSTIQ
Les peces  han d
No ha de tenir es
Si és de cara vist
condicions subje
 La disposició de
o col·locació. 
Ha de tenir una te
 El fabricant ha d
Volum de forats: 

P. Serveis d’Engin
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liment en un assa
ts siguin conforme

ES DE PLOM 

CARACTERÍSTIQUE

aminat refinat de la
QUES GENERALS: 
ser llisa i no ha de 

5 m 
1 m 

om:  >= 99,97% 
1,3 kg/dm3 

 tracció:  >= 10 N

% 
4 mm + 0,1 e) 
ruix nominal 

gons UNE 37-201 

 DE SUBMINISTRA

t: De manera que n
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

9 Plomo. Designac
8 Planchas y lámin

LS BÀSICS DE CER
CERÀMICS 

QUE CONTEMPLA 
5251. 

CARACTERÍSTIQUE

uita utilitzades en e
 enginyeria civil) 
 els tipus següents
densitat aparent: 
 una densitat apar
es per a elements 
vell de confiança d
oria I: peces amb 
oria II: peces que 
lum i disposició de
es 

des 
es 
QUES GENERALS: 
de presentar regula
squerdes, forats, ex
ta no ha de tenir i

ectives requerides 
els forats ha de se

extura uniforme. E
e declarar la dime
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ig, es repetirà, a c
es a les especifica

ES DELS ELEMEN

a primera fusió. 

 tenir defectes de 

N/mm2 

AMENT I EMMAGA

no s'alterin les sev
ts contra els impa

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

ción y composició
nas de plomo. Def

RÀMICA 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

el ram de paleta (fa

s: 

rent menor o igual 
 sense revestir o p
de les peces respe
 una resistència a 
no compleixen el 
e forats: 

aritat de dimension
xfoliacions, ni esc
mperfeccions, taq
per la DF. 

er de manera que n

stà suficientment 
nsions nominals d

ura i Medi Ambien

à rrec del contract
acions exigides. 

TS 

laminat, deformac

ATZEMATGE 

ves condicions. 
actes i sense poss

element 
ada a l’obra 

n. 
iniciones, calidade

TS 

aç anes vistes o re

 a 1000 kg/m3, pe
per a revestir i  amb
cte a la resistència
compressió decla
nivell de confiança

ns i de forma. 
rostonaments d'ar
ues, cremades, et

no hi hagi risc de 

cuit si s'aprecia un
de les peces en mi

nt                        

tista, sobre el dob

cions ni raspamen

ibilitat de deforma

es, medidas y tole

evestides, estructu

er a parets revestid
b una densitat apa
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- Massís:  <= 2
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <=
- Foradat:  <= 7
Volum de cada fo
Gruix total dels e
- Massís:  >= 3
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >=
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Característiques 
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- Contingut en sa
Característiques 
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     - Peces amb 
      - Peces amb 
Característiques 
- Tolerància en le
- Forma de la peç
- Especificacions
- Densitat absolu
- Tolerancia de la
     - D1:  <= 10
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 Subministramen
Emmagatzematg
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3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
UNE-EN 771-1:2
UNE-EN 771-1:2
Real Decreto 314
Fábrica DB-SE-F.
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
Si el material ha 
següents, d'acord
- Absorció d’aigu
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En el cas de la re
- s: Desviació típ
- Rc:  Valor mig d
- Rci:  Valor de re
- n:  Nombre de p
En cas d’incomp
resultats obtingut
- En element estr
     - En el cas de
 
B4 - MATERIALS
B44 - MATERIAL
B44Z - PLANXES
 
0.- ELEMENTS Q
B44ZAA2A,B44Z
1.- DEFINICIÓ I C
 
 Perfils d'acer per
S'han considerat 
- Perfils d'acer la
UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer la
segons UNE-EN 
 - Perfils foradats
- Perfils foradats 
- Perfils conform
- Perfils d’acer la
S'han considerat 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat
- Una capa d'emp
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQ
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PERFILS D’ACER
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- Perfils d’acer la
- Perfils d’acer la
Les dimensions i
- Perfil IPN:  UNE
- Perfil IPE, HEA, 
- Perfil UPN:  UN
- Perfil L i LD:  UN
- Perfil T:  UNE-E
- Rodó:  UNE-EN
- Quadrat:  UNE-E
- Rectangular:  U
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PERFILS FORADA
El fabricant ha de
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- Perfils foradats 
Les toleràncies d
- Perfils foradats 
- Perfils foradats 
PERFILS CONFOR
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Les toleràncies d
PERFILS TREBAL
El material d’apo
Les característiqu
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- Per arc elèctric 
- Per arc amb fil t
- Per arc submer
- Per arc submer
- Per arc amb ga
- Per arc amb ga
- Per arc amb fil t
- Per arc amb fil t
- Per arc amb elè
- Per arc de conn
Les soldadures s
Abans de comen
Totes les superfí
soldatge. S’han d
S’ha d’evitar la p
S’ha d’evitar la p
 Els components
que les unions a 
L’armat dels com
 Les soldadures 
les soldadures fin
Quan el tipus de
utilització del pre
No s’ha d’ accele
Els cordons de s
Els defectes de s
Després de fer un
L’execució dels d
obres d’edificació
S'ha de reduir al 
Les operacions d
practicar. 
S’accepten els ta
Es poden utilitzar
Per al conformat
(250ºC a 380ºC)
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da, que permeti re
) 
et. 

establert en la DT.

del fabricant, en e
rresponent al marc
ques de qualitat, h

aís de la CEE (Mar
arca; i la DF sol·lic
 control de recepc

mínim  sobre un 10

                            

sico de Acero DB-

écnicas Generales

S: 

/1995 de 28 de jul

mer producte del m

credita el marcatg

rma EN 10025-1 

elacionar el produc

. Aquest control ha

el seu cas, (signat 
catge CE quan sig
ha d’aportar-ne la 

rcatge CE, AENOR
citarà en aquest ca
ció si ho creu conv
0% de les peces re
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     - Sèrie mitja:  
     - Sèrie pesada
En el cas que es 
- Les unitats d’in
- Per a cada lot , 
     - Determinaci
     - Determinaci
     - Determinaci
     - Determinaci
- En una mostra 
     - Determinaci
     - Determinaci
     - Assaig a flex
     - Determinaci
- En una mostra 
     - Assaig d’aix
-  En el cas de pe
OPERACIONS DE
Recepció del cert
Abans de comen
- Preparació d’un
realitzarà una rad
- Assaig de tracc
- Assaig de resiliè
CRITERIS DE PR
Les mostres pels
En perfils laminat
localitzacions de 
Per la preparació
Per la preparació
En perfils lamina
requeriments: 
- Gruix nominal >
- Gruix nominal <
 Les mostres i p
producte. 
 Les mostres i els
INTERPRETACIÓ
No es podrà  acc
Si els resultats de
Si algun resultat
mecanització de 
proveta. 
 Si algun resultat
dues peces difer
cas contrari es re
Quan es sobrepa
control, en l’apar
sobre el 100 % d
INTERPRETACIÓ
El material d’apo
En les provetes p
 
B6 - MATERIALS
B6B - MATERIAL
 
0.- ELEMENTS Q
B6BZ1A10,B6B1
1.- DEFINICIÓ I C
 
Perfil de planxa d
CARACTERÍSTIQ
Els perfils han de
Ha de tenir la sup
No ha de tenir co
El recobriment pr
protector ha de s
- Recobriment pr

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

 16 mm <=  e <
a:  e > 40 mm 
 realitzi el control m
specció seran frac
 es realitzaran els 
ó quantitativa de s
ó quantitativa fòsf
ó del contingut de
ó quantitativa del c
d’acer laminat, pe
ó quantitativa de m
ó gravimètrica de 
xió pel xoc d’una p
ó de la duresa brin
de perfils d’acer b

xafada (UNE-EN IS
erfils galvanitzats, 
E CONTROL EN UN
tificat de qualitat d
çar l’obra, i semp

na proveta mecanit
diografia de la sold
ció del metall aport
ència del metall ap
ESA DE MOSTRES

s assaigs químics 
ts i conformats les
 les mostres segu

ó de les provetes s
ó de provetes per a
ats, per la preparac

>12 mm: mecanit
<= 12 mm: l’amp
provetes tenen qu

s criteris de confo
  DE RESULTATS 

ceptar perfils que n
e tots els assaigs 
t no acompleix el 
 la proveta, irregul

t no acompleix el p
rents del lot que s
ebutjarà. 
assi alguna de les
rtat incomplet, fins
de les unitats amb 
 DE RESULTATS I
rtació complirà les

preparades amb so

S PER A TANCAME
LS PER A TANCAM

QUE CONTEMPLA 
2211,B6B11211. 

CARACTERÍSTIQUE

d'acer galvanitzat e
QUES GENERALS: 
e satisfer les carac
perfície llisa i unifo
ops, porus ni d'altr
rotector ha de ser 
ser conforme a alg
rotector de zinc:  Z

nyeria, Arquitectu
42 22 

<= 40 mm 

mitjançant assaigs
ccions de cada gru
següents assaigs:

sofre (UNE 7-019)
or (UNE 7-029) 

e nitrogen (UNE 36
contingut de carbo
r a cada lot , es re

manganès (UNE 70
 silici (UNE 7028) 
proveta de planxa 
nell d’una proveta 

buits, per a cada lo
O 8492) 
 es comprovarà la 
NIONS SOLDADES
de les característiq
re que es canviï  e
tzada, soldades am

dadura realitzada (U
tat(UNE-EN ISO 15
portat (UNE-EN ISO
S: 
es prendran de la 
s mostres pels as
iran els criteris est
’ aplicaran els req

assaig de tracció s
ció de provetes pe

tzar provetes de 10
ple mínim de la pro
e estar marcades

ormitat per als perf
 I ACTUACIONS EN
no estiguin amb le
de recepció d’ un 
 prescrit, però s’h
lar funcionament d

prescrit havent-ho
’està  assajant. S

s tolerà ncies espe
s a un 20% d’ unit
les oportunes actu
 ACTUACIONS EN

s condicions mecà
oldadures, la línia d

ENTS I DIVISÒRIE
MENTS I DIVISÒR

EL PLEC 
 
ES DELS ELEMEN

en calent per un pr

cterístiques geomè
orme. 
es deformacions o
 homogeni i contin
una de les classes

Z275, Z140, Z100 

ura i Medi Ambien

s, s’ ha de fer les c
up afí, amb un pes
: 
 

6-317-1) 
oni (UNE 7014) 
ealitzaran a més, e
027) 

d’acer (UNE 7475
(UNE-EN-ISO 650

ot, es realitzaran a 

 massa i gruix del 
S: 
ques dels elèctrode
el tipus de material
mb el material d’ap
UNE-EN 1435), pe
5792-2) 1 provete
O 15792-2) 1 prov

 unitat d’inspecció
saigs mecànics e
tablerts en l’annex
uisits establerts a 

s’ aplicarà la UNE-
er assaig a flexió 

0x10 mm 
oveta serà de 5 mm
s de manera que 

ils buits, queden e
N CAS D’INCOMPL
s garanties corres
 lot acompleixen e
ha observat en el
de la maquinaria d

o realitzat correcta
i ambdós resultats

ecificades en algu
tats. Si encara es 
uacions segons el

N CAS D'INCOMPL
àniques indicades.
de ruptura ha de q

ES 
IES DE GUIX LAM

TS 

rocés d'immersió c

ètriques i dimensio

o defectes superfic
nu en tota la seva s
s següents (segon

nt                        

comprovacions se
s màxim de 20 t pe

els següents assaig

5-1) 
06-1) 
 més, els següents

 recobriment (UNE

es. 
l d’aportació: 
portació previst, i 
er tal de constatar 
es 
vetes 

ó  segons els criter
s prendran segon

x A de la UNE EN 1
 la UNE-EN ISO 37
EN 10002-1. 
per xoc (resiliènc

m 
es reconeguin el

establerts a la norm
LIMENT: 
sponents i no vagin
el prescrit, aquest é
l corresponent as
d’assaig...) l’assai

ament, es realitzara
s (dels contrassai

un control geomèt
 troben irregularita
 resultat. 
IMENT EN UNIONS
. 
quedar fora de la z

MINAT 

contí nua per a sup

onals que els sigui

cials. 
superfí cie i no ha 
ns les normes EN 

                            

egüents: 
er lot. 

gs: 

s assaigs: 

E-EN ISO 1461, UN

assaig a tracció ( 
 que el cordó està 

ris establerts a la n
s els criteris estab
0025-1. 

77. 

ia) s’aplicarà la  U

s productes origin

ma UNE-EN 10219

n marcats adequad
és acceptable. 
saig alguna anom
ig es considerarà 

an 2 contrassaigs 
igs) compleixen e

tric, es rebutjarà l
ats, es faran les op

S SOLDADES: 

ona d’influència de

port de tancament

n pròpies. 

 de tenir esquerde
10326 o EN 1032

                            

NE-EN ISO 2178). 

UNE-EN ISO 1579
 totalment ple de m

norma UNE-EN ISO
blerts en les UNE E

UNE 10045-1. Tam

nals, així com la 

9-1  seguint els pa

dament. 

malia no imputable
 nul i caldrà repet

 segons UNE-EN 1
l prescrit, la unitat

a peça incorrecta
portunes correccio

e la soldadura. 

ts de cartó-guix. 

s, exfoliacions ni d
7): 

                            

 

92-2). Abans d’aq
material d’aportaci

O 14284. 
EN 10025-2 a UN

mbé son d’aplicac

seva localització 

arametres de la tau

e al material (com
tir-lo correctament

10021, sobre prov
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- Recobriment pr
- Recobriment pr
El fabricant ha d’
Els perfils que co
- La expressió “p
- Referència a la 
- La descripció e
- La classe de re
- La lletra prefix d
     - Dimensions 
     - Gruix 
     - Llargària 
Toleràncies: 
- Llargària del pe
     - L =< 3 000
     - 3 000 < L =
     - L >= 5 000
- Amplària del pe
- Amplària de l’al
     - Ala compres
     - Ala compres
- Angle format pe
- Rectitud del per
- Torsió: relació h
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
UNE-EN 14195:2
UNE-EN 14195:2
ensayo. 
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
Els perfils han d’a
- Referència a la 
- Nom, marca co
- Identificació de 
 - Han de portar e
El subministrado
sistema d’avalua
 - Productes per 
la Comissió 96/6
 - Productes per 
     - Sistema 4: D
 - Productes per 
     - Sistema 3: D
OPERACIONS DE
El control de rece
l’especificat en l’
Control de docum
sica) i els docum
Control mitjançan
corresponent 
Control de recepc
prescindir dels a
dels assaigs corr
Inspecció visual 
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rotector de zinc-alu
rotector d’alumini-
estabir el gruix no

onstitueixen l’estru
perfilería metálica” 
 norma EN 14195 
specífica del fabri
cobriment de prot
del perfil seguida d
 de la secció trans

rfil (L): 
0 mm:  ± 3 mm 
=< 5 000 mm:  ±
0 mm:  ± 5 mm 
erfil:  ± 0,5 mm 
la: 
sa entre dos plecs
sa entre plec i vora
er l’ala i l’anima:  ±
rfil:  < L/400 (L=
h/W < 0,1 (W=am

 DE SUBMINISTRA

t: Amb els element
e: En posició horit

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

2005 Perfilería met
2005/AC:2006 Pe

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
anar marcats de m
 norma europea EN
omercial o altres m
 la perfileria segon
el marcatge CE de
r ha de  posar a d
ció de conformitat
a usos subjectes 

603/CE modificada
a usos no subject
Declaració de conf
a usos subjectes 
Declaració de conf
E CONTROL: 
epció de material v
apartat 7.2 del CT

mentació: docume
ments de conformit
nt distintius de qua

ció mitjançant ass
assaigs de control 
responents al subm
del material a la se

nyeria, Arquitectu
42 22 

umini:  ZA130, ZA
zinc:  AZ150, AZ1
minal, la llargària 
ctura de suport de
 
 
cant 
ecció 
de les dimensions 
sversal 

± 4 mm 

:  ± 0,5 mm 
a tallada:  ± 1,0 m
± 2º 
llargària nominal) 
mplària nominal; h

AMENT I EMMAGA

ts que calguin per 
tzontal, sobre supe

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

tálica para su uso 
erfilería metálica p

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
manera clara e inde
N 14195 

mitjans d’identificac
ns el sistema de de
e conformitat amb 
disposició de la D
t aplicable, d’ acor
a reglamentacions

a,  
tes a reglamentaci
formitat del fabrica
a reglamentacions
formitat del fabrica

verificarà que les c
TE. 
nts d’origen (full d
tat o autoritzacions
alitat i avaluacions

saigs:  Si el materi
 de recepció de le
ministrament rebu
eva recepció , en r

ura i Medi Ambien

095 
00 
nominal i l’amplàr
e les plaques de gu

 nominals, en mm

mm 

 
h=distància que e

ATZEMATGE 

 tal d'assegurar la 
erfícies planes, se

element 
ada a l’obra 

 en sistemas de pl
para su uso en s

CUMENTACIÓ: 
eleble, amb la seg

ció del fabricant 
esignació esmenta
el que disposen e
F en el cas que a
rd amb el que disp
s sobre reacció al 

ons sobre reacció
ant  
s sobre reacció al f
ant i Assaig inicial 

característiques de

de subministramen
s administratives e
s d’idoneïtat: En el 

al disposa d’una m
es caracterí stique
t. En qualsevol cas
referència a l’aspe

nt                        

ria nominal 
uix laminat han de

, en l’ordre següen

es separa d’una su

 seva rectitud. 
nse contacte amb

lacas de yeso lam
sistemas de placa

güent informació c

at anteriorment 
ls Reials Decrets 1

aquesta ho sol·licit
posa l’apartat 7.2.
 foc de Prestacio o

ó al foc:   

foc de Prestacio o
 de tipus  

els materials són c

nt i e tiquetat), cert
exigides, inclòs la 
 cas que el fabrica

marca legalment re
es del material gar
s, la DF podrà sol·

ecte i característiqu

                            

e designar-se de la

nt: 

uperfície plana l’ext

b el terra i protegits

inado. Definicione
as de yeso lamina

om a mínim: 

1630/1992 de 29 
ti, la documentaci
1 del CTE: 
o Caracteristica: R

o Caracteristica: R

coincidents amb l’

tificat de garantia 
 documentació cor
ant disposi de mar

econeguda a un pa
rantides per la ma
· licitar assaigs de
ues geomètriques

                            

a següent manera: 

trem no travat del 

s de la brutícia i d'i

s, especificacione
ado. Definiciones, 

de desembre i 132
ó següent, que ac

Reacció al foc. Pro

eacció al foc:   

establert en la DT.

del fabricant, en e
rresponent al marc
ques de qualitat, h

aís de la CEE (Mar
arca; i la DF sol·lic
 control de recepc
. 

                            

 

 perfil) 

impactes. 

es y métodos de e
 especificaciones

28/1995 de 28 de
credita el marcatg

oductes que satisfa

. Aquest control ha

el seu cas, (signat 
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citarà en aquest ca
ció si ho creu conv
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En el cas que es 
- Abans de come
que garanteixin e
     - Gruix del rec
     - Adherència d
     - Rectitud dels
     - Gruix de la p
 En cas de no pre
càrrec del contra
CRITERIS DE PR
Els controls s'han
INTERPRETACIÓ
Si en els terminis
càrrec del Contra
 Els resultats dels
l’assaig, a càrrec
resultin satisfacto
 
B7 - MATERIALS
B7J - MATERIAL
B7J5 - SEGELLA
 
0.- ELEMENTS Q
B7J500ZZ. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Materials plàstics
l'estanquitat. 
S'han considerat 
- Massilla de silic
- Massilla de poli
- Massilla de poli
- Massilla acrílica
- Massilla de buti
- Massilla d'oleo-
- Massilla de cau
- Massilla asfàltic
- Escuma de poli
- Massilla per a ju
CARACTERÍSTIQ
No ha de tenir gru
Excepte la massi
seva aplicació am
Característiques f

Característiques 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

 realitzi el control m
ençar l’obra, si var
el compliment del p
cobriment  
del galvanitzat  
s perfils. 
planxa. 
esentar aquests re
actista. 
ESA DE MOSTRES
n de realitzar sego
  DE RESULTATS 

s establerts al com
actista. 
s assaigs sobre to
c del contractista, s
oris. 

S PER A IMPERME
LS PER A JUNTS, 
ANTS 

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

s de diferent com

 els tipus següents
cona: Màstic mono
isulfurs bicompon
iuretà monocompo
a: Màstic monoco
ils: Màstic monoc
-resines: Màstic m
utxú-asfalt: Massill
ca d'aplicació en c
uretà en aerosol: E
unt de plaques de 

QUES GENERALS: 
umolls ni principis
illa de cautxú-asfa
mb pistola. 
físiques: 

┌──────
│Tipus 
│      
│      
│──────
│Silico
│Silico
│ó bàsi
│Polisu
│bicomp
│Poliur
│monoco
│Poliur
│bicomp
│Acríli
│De but
│D'óleo
└──────

mecàniques: 
┌─────
│Tipus
│     
│     
│─────
│Silic

nyeria, Arquitectu
42 22 

mitjançant assaigs
ria el subministram
plec de condicions

esultats, o que la D

S: 
ons les instruccion
 I ACTUACIONS EN

mençar l'obra no es

otes les peces de le
sobre el doble nú 

EABILITZACIONS 
SEGELLATS I REC

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

mposició, sense fo

s: 
ocomponent de ca
ent: Màstic elastò
onent o bicompon
mponent de consi
omponent tixotròp

monocomponent d'
a d'aplicació en fr

calent, a base de b
Escuma monocom
 guix laminat 

s d'aglomeració. 
alt, l'asfàltica i la ut

────────────
massilla  │
          │
          │

───────────│
ona neutra │
ona àcida  │
ica        │
ulfur      │
ponent     │
retà       │
omponent   │
retà       │
ponent     │
ica        │
tils       │
o-resines  │
────────────

─────────────
s massilla   
            
            

─────────────
cona neutra  

ura i Medi Ambien

s, s’ ha de fer les c
ment, i per cada tip
s tècniques, incloe

DF  tingui dubtes d

s de la DF. 
N CAS D’INCOMPL
s fa l'entrega del s 

es mostres han de
mero de mostres 

I AÏLLAMENTS 
CONSTRUCCIÓ VO

TS 

rma específica qu

autxú de silicona, d
mer bicomponent 
ent: Màstic de pol
stència plàstica de

pic de cautxú butil 
òleo-resines amb 
ed, a base de betu

betums modificats 
mponent autoexpan

tilitzada per a plaq

────────────
Densitat  │
 a 20°C   │
 (g/cm3)  │
──────────│
1,07-1,15 │
1,01-1,07 │
          │
 >= 1,35  │
          │
   1,2    │
          │
 1,5-1,7  │
          │
 1,5-1,7  │
1,25-1,65 │
1,45-1,55 │

────────────

────────────
│Resistènci
│  la tracc
│   (N/mm2)

─│──────────
│   >= 0,7 

nt                        

comprovacions se
pus diferent que ar
ent els resultats de

e la seva represen

LIMENT: 
 certificats de qua

e complir les cond
del mateix lot, acc

OLUMS 

ue serveixen per a

d'elasticitat perma
 de resines epoxi i
liuretà amb additiu
e polímers acrílics
 d'elasticitat perma
 additius i càrregu
ums asfàltics, resi
 amb elastòmers i
ndible 

ques de cartó-guix

────────────
Temperatura
d'aplicació
           
───────────
 -10 - +35°
 -10 - +35°
          

 -10 - +35°
           
   5 - 35°C
           
   5 - 35°C
           
   5 - 40°C
  15 - 30°C
 -10 - +35°

────────────

────────────
ia a│Mòdul d
ció │100% d'
)   │  (N/mm
────│───────
   │       

                            

egüents: 
rribi a l’obra, es de
els assaigs segü e

ntativitat, es realitz

litat del fabricant, s

dicions especificad
ceptant-se aquest,

a tancar un junt e

anent, amb sistema
i cautxú de polisulf
us i càrregues d'ela
s en dispersió aquo
anent 
es de plasticitat pe
nes, fibres minera
 càrregues minera

x, la resta de mass

─────────────
a │Deformació
 │màx. a 5°C
 │         

──│──────────
C│  20-30%  
C│  20-30%  
 │          
C│   30%    
 │          
 │  15-25%  
 │          
 │   25%    
 │          
 │  10-15%  
 │   10%    
C│   10%    

─────────────

────────────
d'elasticita
'allargament
m2)         
────────────
   0,2     

                            

emanaran al contra
nts, realitzats per u

aran aquests assa

s’ha de realitzar un

des. En cas d’incom
 quan els resultats

ntre materials d'ob

a reactiu acètic (àc
furs amb additius 
asticitat permanen
osa, amb additius 

ermanent 
ls i elastómers 

als 

silles han de tenir l

────────────
ó │Resistènc
C │  tempera
 │         

──│─────────
 │ -45 - +2
 │     -   
 │         
 │ -30 - +7
 │         
 │ -30 - +7
 │         
 │ -50 - +8
 │         
 │ -15 - +8
 │ -20 - +7
 │ -15 - +8

────────────

────────────
at al │ Dure
t     │Shore
     │     

──────│─────
     │12° -

                            

ractista els certifica
un laboratori acred

aigs sobre el mate

na sèrie completa 

mpliment, s’ha de
s obtinguts sobre t

bra per a que en 

cid), amínic (bàsic
 i càrregues 
nt 
 i càrregues 

la consistència ad

─────┐ 
cia a│ 
atura│ 
    │ 

─────│ 
200°C│ 
    │ 
    │ 

70°C │ 
    │ 

70°C │ 
    │ 

80°C │ 
    │ 

80°C │ 
70°C │ 
80°C │ 
─────┘ 

─────┐ 
esa  │ 
e A  │ 
    │ 

─────│ 
- 20°│ 
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ats del fabricant 
ditat: 

rial rebut, a 

 d'assaigs a 

e repetir 
totes les peces 

quedi garantida 

c) o neutre 

dequada per a la 
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MASSILLA DE SI
Es vulcanitza a te
Base:  Cautxú-sil
 Allargament fins
- Neutra:  >= 50
- Àcida o bàsica:
 MASSILLA DE P
Un cop mesclats
humitat. 
La mescla ha de 
Base:  Polisulfurs
 Temperatura òpt
 MASSILLA DE P
Es vulcanitza a te
La mescla ha de 
Base: 
- Monocompone
- Bicomponent:  
 Temperatura òpt
 MASSILLA ACRÍ
El procés de retic
Base:  Polímers a
 MASSILLA DE B
Vulcanitza en eva
Base:  Cautxú-bu
 MASSILLA D'OL
En contacte amb
Base:  Oleo-resin
 MASSILLA DE C
Mesclats els com
a la seva aplicaci
Base:  Cautxú-as
 Resistència a la 
 MASSILLA ASFÀ
Resiliència a 25°
 ESCUMA DE PO
Temps d'assecat
 Densitat (DIN 53
 Temperatura d'a
 Resistència a la 
- a 20°C:  15 N/c
- a -20°C:  20 N/
 Comportament a
 Resistència a la 
 MASSILLA PER 
Ha de tenir la con
El fabricant ha de
Classificació dels

┌
│
│
│
│
│
│
│
│

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

│Silic
│ó bàs
│Polis
│bicom
│Poliu
│monoc
│     
│Poliu
│bicom
│Acríl
│De bu
└─────

LICONA: 
emperatura ambien
icona 
 al trencament: 
00% 
  >= 400% 

POLISULFURS BICO
s ambdós compon

 tenir un color unif
s + reactiu 
tima de la mescla:

POLIURETÀ MONO
emperatura ambien
 tenir un color unif

nt:  Poliuretà 
Poliuretà + reacti
tima de la mescla:
ÍLICA: 
culació comença a
acrílics 

BUTILS: 
aporar-se el dissol
util 
EO-RESINES: 
 l'aire, forma una p

nes 
CAUTXÚ-ASFALT: 
mponents, sense e
ió per abocament,

sfalt 
 temperatura:  18°
ÀLTICA: 
C:  78% 
LIURETÀ EN AERO
tge (23°C i 50% HR
3420):  Aprox. 20 
plicació:  5°C - 20
 tracció (DIN 5357
cm2 
cm2 
al foc (DIN 4102): 
 temperatura:  -40
 A JUNTS DE PLAQ
nsistència adient p
e subministrar les 
s materials : 
┌───────────
│           
│           
│   DESCRIPC
│           
│───────────
│Pasta de fa
│Pasta d’aca
│Compost mix

nyeria, Arquitectu
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cona àcida   
sica         
sulfur       
mponent      
uretà        
component    
            

uretà        
mponent      
lica         
utils        
─────────────

nt per acció de la 

OMPONENT: 
nents a temperatur

forme en tota la se

:  10°C - 20°C 
OCOMPONENT BIC
nt per acció de la 
forme en tota la se

u 
:  15°C - 20°C 

a evaporar l'aigua d

lvent i entrar en co

pel·lícula superfici

escalfar els materi
 pressió o extruss

C - 100°C 

OSOL: 
R):  20-25 min 
kg/m3 

0°C 
71) 

  Classe B2 
°C - +90°C 
QUES DE GUIX LA
per a la seva corre
instruccions nece

────────────
           
           

CIÓ         
           

────────────
arcit       
abat        
xt          

ura i Medi Ambien

│   >= 1,6 
│          
│   >= 2,5 
│          
│   >= 1,5 
│          
│          
│      -   
│          
│      -   
│      -   

────────────

humitat de l'aire, i 

ra >= 10°C es tra

eva superfície. 

OMPONENT: 
humitat de l'aire, i 
eva superfície. 

de la massa, la qu

ontacte amb l'aire, 

al protectora i resi

als a una tempera
sió  , com a mínim

AMINAT: 
cta aplicació. 
ssàries per a la se

────────────
  │        
  │────────
  │      Pa
  │(en pols

───│────────
  │        
  │        
  │        

nt                        

   │       
   │       
   │       
   │       
   │       
   │   0,3 
   │(polime
   │       
   │       
   │       
   │       

────────────

 es converteix en u

ransforma en un m

 es converteix en u

ual es converteix e

 i es converteix en

istent i manté l'inte

atura >= 38°C, ha
 1 hora després d

eva aplicació. 

────────────
   Principa

────────────
asta d’assec
s o llesta p
────────────
    1A     
    2A     
    3A     

                            

   0,5     
          
   -       
           
   0,3     
- 0,37 N/mm

erització rà
  1,5      
           
   0,1     
   -       

────────────

una massa consis

material elastomèri

una massa consis

n una pasta tixotrò

 una pasta tixotròp

erior plàstic. 

a de donar un pro
e la seva preparac

─────────────
al mecanisme 
─────────────
at      │  P

per l’ús)│   
─────────│───
        │   
        │   
        │   

                            

     │25° -
     │     
     │   60
     │     
     │30° -

m2    │     
àpida)│     
     │    -
     │     
     │    -
     │15° -

────────────

tent i elàstica. 

c que vulcanitza s

tent i elàstica. 

òpica consistent i a

pica elàstica. 

ducte homogeni a
ció. 

────────────
d’adormimen

────────────
Pasta d’ador
  (Només en

────────────
       1B  
       2B  
       3B  

                            

- 30°│ 
    │ 

0°   │ 
    │ 

- 35°│ 
    │ 
    │ 

-    │ 
    │ 

-    │ 
- 20°│ 
─────┘ 

sense retraccions,

amb una certa ela

amb la consistènc

──────────┐ 
nt        │ 
──────────│ 
rmiment   │ 
n pols)   │ 
──────────│ 
         │ 
         │ 
         │ 
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 i no li afecta la 
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ia adequada per 
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│
└

MASSILLA DE CA
Característiques f

Les característiqu
 
2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
Subministrament
MASSILLA DE SI
Emmagatzematg
35°C. 
Temps recomana
MASSILLA DE CA
Emmagatzematg
ESCUMA DE POL
Emmagatzematg
Temps màxim d'e
MASSILLA PER A
Ha de ser submin
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
MASSILLA PER A
UNE-EN 13963:2
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
Ha de portar imp
- Nom del fabrica
- Identificació del
- Color (excepte 
 - Instruccions d'
 - Pes net o volum
 - Data de caduci
 CONDICIONS DE
El subministrado
sistema d’avalua
 - Productes per 
la Comissió 96/6
 - Productes per 
 - Productes per 
     - Sistema 4: D
 - Productes per 
     - Sistema 3: D
El símbol de mar
El símbol de mar
- Número o marc
- Els dos últims d
- Referència a la 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

│Pasta sense
└───────────
AUTXÚ-ASFALT O
físiques: 

┌────────
│        
│  Tipus 
│massilla
│        
│────────
│Cautxú  
│asfalt  
│Asfàltic
└────────

ues anteriors s'han

 DE SUBMINISTRA

NERALS: 
t: En envàs hermèt
LICONA, DE POLI
e: El producte s'ha

at d'emmagatzema
AUTXÚ-ASFALT: 
e: En el seu envàs
LIURETÀ: 
e: el producte s'ha
emmagatzematge 
A PLAQUES DE GU
nistrat pel mateix f
e: En envàs hermè

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

va de compliment 
A PLAQUES DE GU
2006 Material para

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
reses les dades se
ant o marca come
l producte 
la massilla per a p
ús 
m del producte 
itat (excepte la ma
E MARCATGE I CO
r ha de  posar a d
ció de conformitat
a usos subjectes 

603/CE modificada
a usos subjectes 
a usos no subject
Declaració de conf
a usos subjectes 
Declaració de conf
rcat de conformitat
rcatge CE ha d’ana
ca comercial i adre
dígits de l’any en q
 norma UNE-EN 13
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e cinta     
────────────
 ASFÀLTICA: 

────────────
 │         
 │Densitat 

a │(g/cm3)  
 │         

──│─────────
 │1,35-1,5 
 │(a 25°C) 

ca│  1,35   
────────────
n de determinar se

AMENT I EMMAGA

tic. 
SULFURS, DE POL
a d'emmagatzema

atge de sis a dotze

s tancat hermètica

a d'emmagatzemar
 nou mesos. 
UIX LAMINAT: 
fabricant de les pla
ètic, protegit de la 

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 obligatori. 
UIX LAMINAT: 
a juntas para placa

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
egüents: 
rcial 

plaques de cartó-g

assilla per a plaque
ONTROL DE LA DO
disposició de la D
t aplicable, d’ acor
a reglamentacions

a,  
a reglamentacions
tes a reglamentaci
formitat del fabrica
a reglamentacions
formitat del fabrica
t CE ha d’anar esta
ar acompanyat de 
eça registrada del 
que es va fixar el m
3963 

ura i Medi Ambien

  │        
────────────

────────────
│ Penetraci
│25°C,150g 
│UNE 104-28
│     (mm) 

─│──────────
│    <= 23,
│          
│     <= 9 

────────────
egons la norma UN

ATZEMATGE 

LIURETÀ, ACRÍLIC
ar en el seu envàs 

e mesos. 

ment i protegit de 

r en el seu envàs t

aques que s'utilitzi
 intempèrie. 

element 
ada a l’obra 

as de yeso laminad

CUMENTACIÓ: 

uix o escuma de p

es de cartó-guix) 
OCUMENTACIÓ EN
F en el cas que a
rd amb el que disp
s sobre reacció al 

s sobre reacció al f
ons sobre reacció
ant  
s sobre reacció al f
ant i Assaig inicial 
ampat sobre el pro
la següent informa
fabricant 

marcat  

nt                        

    4A     
────────────

────────────
ió a   │Fluè
i 5s  │UNE 

81(1-4)│    
      │    

───────│────
5     │    
      │    
      │    

────────────
NE 104-233. 

CA, DE BUTILS, D'
s tancat hermètica

 la intempèrie. Tem

tancat hermèticam

n, a fi d'asegurar-n

do. Definiciones, e

poliuretà) 

N  MASSILLA PER 
aquesta ho sol·licit
posa l’apartat 7.2.
 foc de Prestacio o

foc de Prestacio o
ó al foc:   

foc de Prestacio o
 de tipus  
oducte o bé en l’et
ació:  

                            

        │   
─────────────

─────────────
ncia a 60°C 
104-281(6-3)
 (mm)      
            

─────────────
  <= 5      
            
  <= 5      

─────────────

OLEO-RESINES O 
ment, en posició v

mps màxim d'emm

ment i a temperatur

ne la compatibilita

especificaciones y 

 A PLAQUES DE G
ti, la documentaci
1 del CTE: 
o Caracteristica: R

o Caracteristica: A

o Caracteristica: R

tiqueta, embalatge

                            

       4B  
────────────

────────────
│Adherència

)│5 cicles a
│UNE 104-28
│          

─│──────────
│  Ha de co
│          
│  Ha de co

────────────

 ASFÀLTICA: 
vertical, en lloc se

magatzematge sis m

ra ambient al volta

t dels materials. 

 métodos de ensa

UIX LAMINAT: 
ó següent, que ac

Reacció al foc. Pro

ltres,  

eacció al foc:   

e o documentació 

                            

         │ 
──────────┘ 

───────┐ 
a      │ 
a -18°C│ 
81(4-4)│ 
      │ 

───────│ 
omplir │ 
      │ 

omplir │ 
───────┘ 

ec i a una tempera

mesos. 

ant dels 20°C. 

ayo. 

credita el marcatg

oductes que satisfa

comercial.  
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- Descripció del p
- Informació sobr
OPERACIONS DE
- Control de les c
establertes al ple
-  Per a cada mat
104281-0-1) 
     - Assaig de pe
     - Assaig de flu
     - Assaig d’adh
CRITERIS DE PR
La presa de most
INTERPRETACIÓ
No s’acceptarà e
establertes al ple
En el cas que qua
quan els dos nou
 
B7JZ - MATERIA
 
0.- ELEMENTS Q
B7JZ00E1. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Materials amb fin
S'han considerat 
- Cinta de cautxú
- Cinta de paper r
- Cinta reforçada 
- Emprimació prè
IMPRIMACIÓ PR
No ha de produir 
Ha de tenir una 
l'assecatge. 
CINTA DE CAUTX
Cinta autoadhesiv
CINTES PER A JU
Amplària:  >= 5
  Estabilitat dimen
- Amplària:  < 0,
- Llargària:   <2,
Resistència al tre
 
2.- CONDICIONS 
 
CINTA: 
Subministrament
Emmagatzematg
IMPRIMACIÓ PR
Subministrament
- Identificació del
 - Nom comercia
 - Identificació de
- Pes net o volum
 - Data de caduci
 - Instruccions d'
 - Limitacions de 
 - Toxicitat i inflam
 Emmagatzematg
CINTES PER A JU
El subministrado
sistema d’avalua

┌
│
│
│
│
│
│

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

producte:nom gen
re les característiq
E CONTROL EN MA
condicions del sub
c. 
terial segellant dife

enetració  
uència  
herència  
ESA DE MOSTRES
tres del material p
 DE RESULTATS I

el material que no a
c. 
alsevol dels assaig
us resultats compl

ALS AUXILIARS PE

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

nalitats diverses pe
 els tipus següents
 cru 
resistent per a jun
 amb dues làmine
èvia per a segellats
ÈVIA PER A SEGE
 defectes o alterac
consistència adeq

XÚ CRU: 
va a base de cautx
UNTS EN PLAQUE
5 cm 
nsional de la cinta
,4% 
5% 

encament:  >= 4,

 DE SUBMINISTRA

t: En rotlles de dife
e: En llocs protegi
ÈVIA PER A SEGE
t: Cada envàs ha d
l fabricant 

al del producte 
el producte 
m del producte 
itat 
ús 
 temperatura 
mabilitat 
ge: El producte s'h
UNTS EN PLAQUE
r ha de  posar a d
ció de conformitat
┌───────────
│      Produ
│───────────
│           
│Material pe
│junts de pl
│guix lamina
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42 22 

nèric, material i us 
ques essencials 
ASSILLA ASFÀLTI
bministrament i rec

erent o quan es m

S EN MASSILLA A
per a determinar les
 ACTUACIONS EN
arribi acompanyat 

gs realitzats no res
eixin les especifica

ER A JUNTS I SEG

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

er a col·laborar i co
s: 

ts de plaques de c
s metàl·liques per
s 
LLATS: 

cions físiques o qu
quada per a la sev

xú no vulcanitzat s
ES DE GUIX LAMIN

 de paper: 

,0 N per mm d’am

AMENT I EMMAGA

erents mides. 
ts de la intempèrie
LLATS: 

de tenir impreses le

a d'emmagatzema
ES DE GUIX LAMIN
disposició de la D
t aplicable, d’ acor
────────────
ucte   │    
───────│────
      │Per 

er a   │que 
laques │a re
at     │────

ura i Medi Ambien

 previst 

CA: 
cepció del certifica

odifiquin les condi

ASFÀLTICA: 
s seves caracterís

N CAS D’ INCOMPL
 del corresponent 

sultés satisfactori, 
acions. 

GELLATS 

TS 

omplementar l'elab

cartó-guix 
 a cantonera de pl

uímiques en el mat
va aplicació amb 

sense dissolvents, 
NAT: 

plària 

ATZEMATGE 

e i de manera que 

es dades següents

ar en un envàs tan
NAT: 
F en el cas que a
rd amb el que disp
────────────
    Ús prev

────────────
a tots els 
estiguin so

eglamentació
────────────

nt                        

at de qualitat corre

icions de subminis

stiques, es realitzar
LIMENT EN MASS
 certificat de contr

 es repetirà  el ma

boració de junts i 

laques de cartó-gu

terial segellador. 
brotxa. Ha de flui

 per a junts en sis

 no s'alterin les se

s: 

cat hermèticamen

aquesta ho sol·licit
posa l’apartat 7.2.
────────────
vist        
────────────
usos       

otmesos     
ó de foc    
────────────

                            

esponent on es  ga

strament, es realitz

rà d’ acord a la no
SILLA ASFÀLTICA: 
rol de fabricació ga

ateix sobre dues m

segellats. 

uix 

r i anivellar-se co

temes d'impermea

ves característique

nt, en lloc sec. S'ha

ti, la documentaci
1 del CTE: 
─────────────
 │ Caracterí

──│──────────
 │  Reacció 
 │──────────
 │   Altres 

──│──────────

                            

aranteixi el complim

zaran els assaigs d

rma UNE 104281-
 
arantint el complim

mostres més del ma

rrectament i deixa

abilització amb me

es. 

a de protegir de les

ó següent, que ac

────────────
ístiques │  
─────────│──
al foc  │  

─────────│──
        │  

─────────│──

                            

ment de les condic

d’identificació seg

-0-1. 

ment de les condic

ateix lot, acceptan

ar una capa unifo

embranes. 

s gelades. 

credita el marcatg

──────────┐ 
Sistema  │ 

──────────│ 
  3/4    │ 

──────────│ 
   4     │ 

──────────│ 
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cions 

nt-ne únicament 

rme després de 

e CE, segons el 



 

Solventa 6, S.L.P
Telf: 972 23 38 7

│
│
└

   -Sistema
protocol dels ass
     -  Sistema 4: 
El símbol de mar
El símbol de mar
- Número o marc
- Els dos últims d
- Referència a la 
- Descripció del p
- Informació sobr
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
CINTES PER A JU
UNE-EN 13963:2
 
B8 - MATERIALS
B89 - MATERIAL
 
0.- ELEMENTS Q
B89ZB000,B89ZP
1.- DEFINICIÓ I C
 
Pintures, pastes 
S'han considerat 
- Pintura a la cola
- Pintura a la calç
 - Pintura al cime
 - Pintura al làtex
 - Pintura plàstica
i a la intempèrie 
- Pintura acrílica:
dissolvent 
 - Esmalt gras: P
 - Esmalt sintètic
modificadors de 
- Esmalt de poli
atmosfèrica i pig
 - Esmalt de poli
mitjançant un cat
- Esmalt de poliu
 - Esmalt epoxi: R
química dels dos
 - Esmalt en disp
 - Esmalt de clorc
 - Pasta plàstica 
àlcalis i la intemp
 PINTURA A LA C
Característiques 
- Amb l'envàs ple
- Ha de tenir una
deixar una capa u
- Finor de mòlta d
 - Temperatura d
 - Temps d'assec
     - Al tacte:  2 h
     - Totalment se
Característiques 
- La pintura ha de

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

│           
│           
└───────────
a 3: (produc
saigs inicials de tip
Declaració CE de 

rcat de conformitat
rcatge CE ha d’ana
ca comercial i adre
dígits de l’any en q
 norma UNE-EN 13
producte:nom gen
re les característiq

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

va de compliment 
UNTS EN PLAQUE
2006 Material para

S PER A REVESTIM
LS PER A PINTUR

QUE CONTEMPLA 
PD00,B89ZPE00. 

CARACTERÍSTIQUE

i esmalts. 
 els tipus següents
a: Pintura a l'aigua
ç: Dissolució en ai
ent: Dissolució en 
x: Pintura a base de
a: Pintura formada

: Pintura formada 

intura formada per
c: Pintura formada 
la brillantor. Seca 
uretà d'un compo
ments resistents a
iuretà de dos com
talitzador 
retà uretanat: Pint
Revestiment de re
s components 
persió acrílica: Cop
cautxú: Seca a l'ai
 de picar: Pintura 
pèrie 
COLA: 
de la pel·lícula líqu

e i al cap de 3 min
a consistència ade
uniforme després 
dels pigments (INT
'inflamació (INTA 

catge a 23°C ± 2°
h 
ec:  4 h 
de la pel·lícula sec
e ser de color esta
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      │Per 
      │cont

────────────
ctes que req
pus, realitzats per l
conformitat del fa
t CE ha d’anar esta
ar acompanyat de 
eça registrada del 
que es va fixar el m
3963 
nèric, material i us 
ques essencials 

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 obligatori. 
ES DE GUIX LAMIN
a juntas para placa

MENTS 
ES 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

s: 
a formada per un a
igua, l'aglutinant i e
aigua de ciment b
e polímers vinílics 
a per un aglomeran

per copolímers ac

r olis secants barr
 per un aglomeran
 a l'aire per evapor
onent: Pintura form
als àlcalis i a la inte
mponents: Pintura 

ura formada per re
sines epoxi, forma

polímers acrílics en
re per evaporació 
 formada per un v

uida: 
uts d'agitació (INT
equada per a la se
de l’assecat 
TA 16 02 55):  < 
16 02 32A):  Ininf
°C i 50% ± 5% HR

ca: 
able. 

ura i Medi Ambien

a situacion
templats ant
────────────
quereixen as
laboratori notificat
bricant 
ampat sobre el pro
la següent informa
fabricant 

marcat  

 previst 

element 
ada a l’obra 

NAT: 
as de yeso laminad

TS 

aglomerant a base 
el pigment de la qu
lanc tractat i pigm
 en dispersió 
nt a base d'un polí

crílics amb pigmen

rejats amb resines 
nt de resines alquí
ració del dissolven
mada per un aglo
empèrie, dissolta e
 formada per cop

esines uretanades 
at per dos compon

n una emulsió aqu
del dissolvent 
vehicle a base d'u

TA 16 32 03) no ha
eva aplicació amb

50 micres 
lamable 

R (INTA 16 02 29)

nt                        

ns i usos no
teriorment  
────────────
ssaig): Decl
t. 

oducte o bé en l’et
ació:  

do. Definiciones, e

 de coles cel·lulòs
ual és l'hidròxid de

ments resistents a l

ímer sintètic, en d

nts i càrregues ino

 dures, naturals o 
ídiques, soles o m
nt 
omerant de resine
en dissolvents ade

polímers de resine

 
nents: un endurido

uosa 

un polímer sintètic

a de tenir coàguls
b brotxa o amb co

: 

                            

 │   Tots   
 │          

─────────────
aració  CE 

tiqueta, embalatge

especificaciones y 

iques o anilàcies i
e calç o la calç apa
'alcalinitat 

dispersió aquosa i 

orgàniques, en una

 sintètiques i disso
modificades, pigme

s de poliuretà, so
equats 
es de poliuretà flu

or i una resina, que

c, en dispersió aq

, pells, dipòsits du
orró. Ha de fer có 

                            

        │  
        │  

────────────
de conformit

e o documentació 

 métodos de ensa

 pigments resisten
agada 

pigments cà rrega

a dispersió aquosa

olvents 
ents resistents als 

oles o modificades

ï dificades i pigm

e cal barrejar aban

uosa i pigments c

urs ni flotació de p
 rrer la brotxa, ha 

                            

   4     │ 
         │ 

──────────┘ 
tat del fabric

comercial.  

ayo. 

nts als àlcalis  

a-estenedors resis

a. Seca a l'aire per

 àlcalis i a la intem

s, que catalitzen 

mentades. Seca pe

ns de l'aplicació. S

càrrega-estenedor

igments.  
 de fluir, ha d'aniv
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cant i informe o 

stents als àlcalis 

r evaporació del 

mpèrie i additius 

amb la humitat 

er polimerització 

Seca per reacció 

rs resistents als 

vellar bé i ha de 
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- Adherència (UN
PINTURA A LA C
Un cop preparad
porus de la super
Després d'asseca
Un cop seca, ha 
PINTURA AL CIM
Un cop preparada
Un cop seca ha d
PINTURA AL LÀT
Característiques 
- Amb l'envàs ple
- Un cop prepara
- Temps d'asseca
     - Al tacte:  < 
     - Totalment se
Característiques 
- Adherència (UN
PINTURA PLÀST
Característiques 
- La pintura conti
 - Amb l'envàs pl
 - Ha de tenir un
deixar una capa u
- Finor de mòlta d
 - Temps d’assec
     - Al tacte:  < 
     - Totalment se
- Pes específic: 
     - Pintura per a
     - Pintura per a
- Rendiment:  > 
 - Relació volum 
Característiques 
- La pintura ha de
 - Adherència (UN
- Capacitat de rec
 - Resistència al 
     - Pintura plàst
     - Pintura plàst
- Solidesa a la llu
- Transmissió de
 PINTURA PLÀST
Resistència a la i
 Resistència a la 
 Resistència a l'a
 Resistència a la 
 PINTURA ACRÍL
Característiques 
- Un cop prepara
- Temps d'asseca
     - Al tacte:  < 
     - Totalment se
Característiques 
- La pintura ha de
- Ha de ser resist
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada
Temperatura d'inf
 Temps d'asseca
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec: 
 Un cop sec, ha d
ESMALT SINTÈT
No ha de tenir res
Característiques 
- Amb l'envàs ple

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

NE 48032):  <= 2
CALÇ: 
da ha de tenir una
rfície a tractar. 
ar-se s'han d'aplic
de ser resistent a 

MENT: 
a ha de tenir una c
de ser resistent a l
TEX: 
de la pel·lícula líqu

e i al cap de 3 min
ada ha de fer córre
atge a 23°C ± 2°C
 30 
ec:  < 2 h 
de la pel·lícula sec

NE 48032):  <= 2
ICA: 
de la pel·lícula líqu
inguda al seu envà
e i sotmesa a agit
a consistència ad
uniforme després 
dels pigments (INT
cat a 23°C ± 2°C 
 1 h 
ec:  < 2 h 

a interiors:  < 16 
a exteriors:  < 15 
 6 m2/kg 
 pigments + càrre
de la pel·lícula sec
e ser de color esta
NE 48032):  <= 2
cobriment (UNE 4
rentat (DIN 53778
tica per a interiors
tica per a exteriors

um (NF-T-30.057)
l vapor d'aigua (N

TICA PER A EXTER
mmersió (UNE 48
 intempèrie (DIN 1
brasió (NF-T-30.0
 calor (UNE 48-03

LICA: 
de la pel·lícula líqu

ada ha de tenir una
atge a 23°C ± 2°C
 4 h 
ec:  < 14 h 
de la pel·lícula sec
e ser de color esta
tent a la intempèrie

a ha de tenir una c
flamació (INTA 16

atge a 23°C ± 2°C
h 
  < 6 h 
de tenir bona resis
IC: 
sines fenòliques (I
de la pel·lícula líqu

e i al cap de 3 min

nyeria, Arquitectu
42 22 

2 

a consistència ade

ar dues capes d'ac
 la intempèrie, ha d

consistència adequ
a intempèrie. 

uida: 
uts d'agitació (INT

er la brotxa, ha de f
C i 50% ± 5% HR 

ca: 
2 

uida: 
às original recentm
ació (UNE_EN 215
equada per a la s
de l’assecat 
TA 16 02 55):  < 
i 50% ± 5% HR (

kN/m3 
 kN/m3 

egues/volum pigm
ca: 
able, i per a exterio
2 
8-259):  Relació c

8): 
 o pasta plàstica: 

s: >= 5000 cicles
:  Ha de complir 
F-T-30.018):  Ha d
RIORS: 
8-144):  No s'obse
8363):  Ha de com

015):  Ha de comp
3):  Ha de complir

uida: 
a consistència ade
C i 50% ± 5% HR 

ca: 
able i insaponificab
e. 

consistència adequ
6 02 32A):  > 30°C
 i 50% ± 5% HR 

stència al fregamen

INTA 16 04 23) ni 
uida: 
uts d'agitació (INT

ura i Medi Ambien

equada per a la s

cabat. 
d'endurir amb la hu

uada per a la seva

TA 16 32 03) no ha
fluir, ha d'anivellar
 (INTA 16 02 29): 

ment obert, no ha d
513 i UNE 48-083
eva aplicació amb

50 micres 
INTA 16 02 29): 

ents, pes càrregue

ors, insaponificable

constant >= 0,98

>= 1000 cicles 
s 

de complir 

rven canvis o defe
mplir 
lir 
r 

quada per a la sev
 (INTA 16 02 29): 

ble. 

uada per a la seva
C 
(INTA 16 02 29): 

nt i al rentat. 

 de colofonia (INTA

TA 16 32 03) no ha

nt                        

seva aplicació amb

umitat i el temps i 

a aplicació amb bro

a de tenir coàguls
r bé i ha de deixar 
  

de presentar senya
3) no ha de tenir co
b brotxa o amb co

es, aglomerat sòlid

e. 

8 

ectes 

va aplicació amb b
 

a aplicació amb bro

TA 16 04 22). 

a de tenir coàguls

                            

b brotxa, corró o 

 ha de tenir propie

otxa, corró o pisto

, pells, ni dipòsits 
una capa uniforme

als de putrefacció,
oàguls, pells, dipò
orró. Ha de fer có

d (PVC): < 80% 

brotxa, corró o pro

otxa, corró o pisto

, pells, dipòsits du

                            

procediments neu

tats microbicides.

ola fins a l'impregn

 durs 
e després de l’ass

 pells ni materies 
sits durs ni flotació
 rrer la brotxa, ha 

ocediments pneum

ola fins a la impreg

urs ni flotació de p

                            

umàtics fins a l'im

. 

nació de la superfíc

secat 

 extranyes. 
ó de pigments 

a de fluir, ha d'aniv

màtics 

gnació de la superf

igments.  
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mpregnació dels 

cie a tractar. 

vellar bé i ha de 

fície a tractar. 
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- Ha de tenir la co
de l'assecatge. 
- Finor de mòlta d
 - Temperatura d
 - Temps d'assec
     - Al tacte:  < 
     - Totalment se
- Material volàtil (
 - Rendiment per 
 - Índex d'anivella
 - Índex de despr
 Característiques 
- La pintura ha de
- Adherència (UN
- Ha de ser resist
- Envelliment acc
- Resistència a l'a
- Esgrogueïment 
ESMALT DE POL
Característiques 
- Amb l'envàs ple
- Ha de tenir la co
de l'assecatge. 
- Temperatura d'i
 - Temps d'assec
     - Al tacte:  < 
     - Totalment se
- Índex d'anivellam
 - Índex de despr
 Característiques 
- La pintura ha de
- Adherència (UN
- Ha de ser resist
- Envelliment acc
- Resistència a l'a
- Adherència i res

 - Resistència a 
 - Resistència a l
 - Resistència a l
 - Resistència al 
- Resistència a la
 - Resistència qu
     - A l'àcid cítric
     - A l'acid làcti
     - A l'àcid acèt
     - A l'oli de cre
     - Al xilol:  Cap
     - Al clorur sòd
     - A l'aigua:  15
ESMALT DE POL
Cal barrejar els d
Característiques 
- Ha de tenir la co
de l'assecatge. 
- Temperatura d'i
 - Temps d'assec
     - Al tacte:  < 
     - Totalment se
Característiques 
- La pintura ha de
- Adherència (UN
- Ha de ser resist

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

onsistència adequ

dels pigments (INT
'inflamació (INTA 

catge a 23°C ± 2°
 3 h 
ec:  < 8 h 
(INTA 16 02 31):  
r a una capa de 30
ament a 23 ± 2°C
reniments a 23 ± 
 de la pel·lícula se
e ser de color esta

NE 48032):  <= 2
tent a la intempèrie
celerat (INTA 16 06
abrasió (UNE 5681
 accelerat per colo

LIURETÀ D'UN COM
de la pel·lícula líqu

e i al cap de 3 min
onsistència adequ

inflamació (INTA 1
catge a 23°C ± 2°
 3 h 
ec:  < 8 h 
ment a 23 ± 2°C 
reniments a 23 ± 
 de la pel·lícula se
e ser de color esta

NE 48032):  <= 2
tent a la intempèrie
celerat (INTA 16 06
abrasió (UNE 5681
sistència a l'impac

┌────────
│        
│────────
│Adherènc
│Impacte 
│Bola de 
└────────

 la càrrega concen
a càrrega rodant (
a càrrega arrosseg
ratllat (UNE 48-17
a calor (UNE 48-03
ímica: 
c al 10%:  15 dies 
c al 5%:  15 dies 
tic al 5%:  15 dies 
emar:  Cap modific
p modificació 
dic al 20%:  15 die
5 dies 

LIURETÀ DE DOS C
os components ab
de la pel·lícula líqu
onsistència adequ

inflamació (INTA 1
catge a 23°C ± 2°
 3 h 
ec:  < 8 h 
de la pel·lícula sec
e ser de color esta

NE 48032):  <= 2
tent a la intempèrie

nyeria, Arquitectu
42 22 

uada per a la seva 

TA 16 02 55):  < 
16 02 32A):  > 30
°C i 50% ± 5% HR

 >= 70 ± 5% 
0 micres:  >= 5 m
 i 50 ± 5% HR (IN
2°C i 50 ± 5% HR
ca: 

able i insaponificab
2 
e (INTA 16 06 02)
6 55): < 6 unitats
18):  Danys mode
ors amb reflectànc
MPONENT: 
uida: 
uts d'agitació (INT

uada per a la seva 

16 02 32A):  > 30
°C i 50% ± 5% HR

i 50 ± 5% HR (IN
2°C i 50 ± 5% HR
ca: 

able i insaponificab
2 
e (INTA 16 06 02)
6 05): < 6 unitats
18):  Danys petits 
cte: 
────────────
           

────────────
cia al quadr
directe o i
12,5 des de

────────────
ntrada  en movime
(UNE 56-815): Dan
gada (UNE 56-816

73): Resistent 
33):  Ha de compl

 

 
cació 

es 

COMPONENTS: 
bans de l'aplicació
uida: 
uada per a la seva 

16 02 32A):  > 30
°C i 50% ± 5% HR

ca: 
able i insaponificab
2 
e (INTA 16 06 02)

ura i Medi Ambien

aplicació amb bro

25 micres 
0°C 

R (INTA 16 02 29)

m2/kg 
NTA 16 02 89):  >
R (INTA 16 02 88)

ble. 

). 
s pèrdua de llumino
rats 
ia aparent superio

TA 16 32 03) no ha
aplicació amb bro

0°C 
R (INTA 16 02 29)

TA 16 02 89):  >
R (INTA 16 02 88)

ble. 

). 
s pèrdua de llumino
 

────────────
           

────────────
riculat:    
indirecte:  
e 50 cm (INT
────────────
ent (UNE 56-814): 
nys petits  
6): Danys petits  

ir 

ó. 

aplicació amb bro

0°C 
R (INTA 16 02 29)

ble. 

). 

nt                        

otxa. Ha de fer cór

: 

>= 5 
):  >= 4 

ositat (INTA 16 02

or al 80% (INTA 16

a de tenir coàguls
otxa. Ha de fer cór

: 

= 5 
):  >= 4 

ositat (INTA 16 02

────────────
          

────────────
           
           

TA 160.266) 
────────────
 Danys moderats  

otxa. Ha de fer cór

: 

                            

rrer la brotxa, ha de

2 08) 

60.603): < 0,12 

, pells, dipòsits du
rrer la brotxa, ha de

2 08) 

─────────────
│A les 24 h│

─│──────────│
│  100%    │
│          │
│   Bé     │

─────────────
  

rrer la brotxa, ha de

                            

e fluir bé  i ha de d

urs ni flotació de p
e fluir bé  i ha de d

────────────
│ Al cap de 
│───────────
│     100%  
│           
│  Ha de com
────────────

e fluir bé  i ha de d

                            

deixar una capa un

igments.  
deixar una capa un

───────┐ 
7 dies│ 

───────│ 
      │ 
      │ 

mplir  │ 
───────┘ 

deixar una capa un
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niforme després 

niforme després 

niforme després 



 

Solventa 6, S.L.P
Telf: 972 23 38 7

- Envelliment acc
- Resistència a l'a
- Ha de tenir bon
 ESMALT DE POL
Un cop preparada
Temps d'assecat
 Ha de tenir bona
ESMALT DE DISP
Un cop preparada
Temperatura d'inf
 Temps d'asseca
- Al tacte:  < 20 
- Totalment sec: 
 ESMALT DE CLO
Un cop preparada
Temps d'assecat
- Al tacte:  < 30 
- Totalment sec: 
 Ha de ser resiste
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada
Temperatura d'inf
 Temps d'asseca
- Al tacte:  < 30 
- Totalment sec: 
 Ha de tenir bona
Ha de ser resiste
i vegetals, a l'aigu
Resistència mecà
- Tracció:  >= 1
- Compressió:  >
Resistència a la t
 PASTA PLÀSTIC
Característiques 
- Amb l'envàs ple
- Ha de tenir una 
- Finor de mòlta d
 - Temps d’assec
     - Al tacte:  < 
     - Totalment se
- Pes específic:  
- Relació: volum 
 Característiques 
- La pintura ha de
- Adherència (UN
- Resistència al r
     - Pintura plàst
     - Pintura plàst
- Solidesa a la llu
- Transmissió de
 - Resistència a l
- Resistència a la
 - Resistència a l
 - Resistència a l
  
 
2.- CONDICIONS 
 
PINTURA A LA C
Subministrament
Emmagatzematg
PINTURA A LA C
Subministrament
La calç hidràulica
Emmagatzematg
PINTURA AL CIM
Subministrament
Emmagatzematg

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

celerat (INTA 16 06
abrasió (UNE 5681
a resistència quím
LIURETÀ URETAN
a ha de tenir una c
tge a 20°C:  1 - 2 h
a resistència a l'aig
PERSIÓ ACRÍLICA
a ha de tenir una c
flamació (INTA 16

atge a 23°C ± 2°C
 min 
  < 1 h 
ORCAUTXÚ: 
a ha de tenir una c
tge a 23°C ± 2°C 
 min 
  < 2 h 
ent a l'aigua dolça 

a ha de tenir una c
flamació (INTA 16

atge a 23°C ± 2°C
 min 
  < 10 h 
a resistència al des
ent a l'àcid làctic 1
ua, als detergents 
ànica (desprès de 
16 N/mm2 
>= 85 N/mm2 
temperatura:  80°C

CA DE PICAR: 
de la pel·lícula líqu

e i al cap de 3 min
 consistència adeq
dels pigments (INT
cat a 23°C ± 2°C 
 1 h 
ec:  < 2 h 
< 17 kN/m3 
 del pigment/volum
 de la pel·lícula se
e ser de color esta

NE 48032):  <= 2
rentat (DIN 53778)
tica per a interiors
tica per a exteriors

um (NF-T-30.057)
l vapor d'aigua (N
a immersió (UNE 
a intempèrie (DIN 1
'abrasió (NF-T-30
a calor (UNE 48-0

 DE SUBMINISTRA

COLA, AL LÀTEX, A
t: En pots o bidons
e: En llocs ventilat

CALÇ: 
t de la calç aèria e
a ha de subministr
e: En llocs ventilat

MENT: 
t: En pols, en enva
e: En llocs ventilat

nyeria, Arquitectu
42 22 

6 55): < 6 unitats
18):  Danys petits 

mica als àcids diluït
AT: 
consistència adequ
h 
gua salada i al sol.
A: 
consistència adequ
6 02 32A):  Ininflam
 i 50% ± 5% HR 

consistència adequ
i 50% ± 5% HR (

 i salada, als àcids

consistència adequ
6 02 29):  > 30°C 
 i 50% ± 5% HR 

sgast. 
%, acètic 10%, clo
 i a l'alcohol etílic 1
 7 dies de polimer

C 

uida: 
uts d'agitació (INT
quada. 
TA 16 02 55):  < 
i 50% ± 5% HR (

m de la resina (PVC
ca: 

able i insaponificab
2 
): 
 o pasta plàstica: 

s: >= 5000 cicles
:  Ha de complir 
F-T-30.018):  Ha d
48-144): No s'obs
18363):  Ha de co
.015):  Ha de com

033):  Ha de comp

AMENT I EMMAGA

ACRÍLICA, PLÀSTI
s. 
ts i no exposats al

n terrossos o enva
rar-se en pols. 
ts i no exposats al

asos adequats. 
ts i no exposats al

ura i Medi Ambien

s pèrdua de llumino
 
ts, als hidrocarbur

uada per a la seva

 

uada per a la seva
mable 
(INTA 16 02 29): 

uada per a la seva
INTA 16 02 29): 

s i als àlcalis. 

uada per a la seva
 
(INTA 16 02 29): 

orhídric 20%, cítric
10%. 
rització): 

TA 16 32 03) no ha

50 micres 
INTA 16 02 29): 

C):  < 80% 

ble. 

>= 1000 cicles 
s 

de complir 
serven canvis o de
omplir 
mplir 
plir 

ATZEMATGE 

CA, ESMALT GRA

 sol, dins del seu e

asada. 

 sol, dins del seu e

 sol, dins del seu e

nt                        

ositat (INTA 16 02

rs, les sals i als de

a aplicació amb bro

a aplicació amb bro

a aplicació amb bro

a aplicació amb bro

c 30%, sosa i solu

a de tenir coàguls

efectes 

AS, SINTÈTIC, DE P

envàs tancat i sen

envàs tancat i sen

envàs tancat i sen

                            

2 08) 

etergents. 

otxa, corró o pisto

otxa, corró o pisto

otxa o corró. 

otxa, corró o pisto

ucions bàsiques, a

, pells, dipòsits du

POLIURETÀ, DE D

nse contacte amb e

nse contacte amb e

nse contacte amb e

                            

ola fins a la impreg

ola fins a la impreg

ola. 

als hidrocarburs (b

urs ni flotació de p

ISPERSIÓ ACRÍLIC

el terra. S'ha de pr

el terra. S'ha de pr

el terra. S'ha de pr

                            

gnació de la superf

gnació de la superf

benzina, querosè) 

igments.  

CA, EPOXI I PAST

reservar de les gel

reservar de les gel

reservar de les gel

      Pàgina 62 

fície a tractar. 

fície a tractar. 

 als olis animals 

A DE PICAR: 

ades. 

ades. 

ades. 
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3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
DE POLIURETÀ, 
A cada envàs hi h
- Identificació del
 - Nom comercia
 - Identificació de
- Codi d'identifica
 - Pes net o volum
 - Data de caduci
 - Instruccions d'
 - Dissolvents ad
 - Límits de temp
 - Temps d'assec
 - Toxicitat i inflam
 - Proporció de la
 - Color i acabat, 
 CONDICIONS DE
A cada envàs hi h
- Identificació del
 - Nom comercia
 - Identificació de
- Codi d'identifica
 - Pes net o volum
 - Toxicitat i inflam
 CONDICIONS DE
A cada envàs hi h
- Identificació del
 - Nom comercia
 - Identificació de
- Codi d'identifica
 - Pes net o volum
 - Instruccions d'
 - Temps d'estab
 - Temperatura m
 - Temps d'assec
 - Rendiment teò
 - Color 
 OPERACIONS D
Els punts de cont
- En cada submin
El control de rece
l’especificat en l’
Control de docum
sica) i els docum
Control mitjançan
corresponent 
Control de recepc
prescindir dels a
dels assaigs corr
- Comprovació d
OPERACIONS DE
- Recepció  del c
     - Determinaci
     - Temps d’ass
     - Pes específi
     - Capacitat de

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

va de compliment 

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
DE DISPERSIÓ AC
ha d'haver les dad
l fabricant 

al del producte 
el producte 
ació 
m del producte 
itat 
ús 
equats 

peratura 
catge al tacte, tota
mabilitat 
a barreja i temps d
 en la pintura plàst
E MARCATGE I CO
ha d'haver les dad
l fabricant 

al del producte 
el producte 
ació 
m del producte 
mabilitat 
E MARCATGE I CO
ha d'haver les dad
l fabricant 

al del producte 
el producte 
ació 
m del producte 
ús 
ilitat de la barreja 

mínima d'aplicació 
catge 
ric en m/l 

E CONTROL: 
trol més destacab
nistrament d’esma
epció de material v
apartat 7.2 del CT

mentació: docume
ments de conformit
nt distintius de qua

ció mitjançant ass
assaigs de control 
responents al subm
e l’estat de conse

E CONTROL EN PIN
certificat de qualita
ó de la finor de mò
secatge INTA 16.0
c UNE EN ISO 281

e cobriment en hum

nyeria, Arquitectu
42 22 

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
CRÍLICA, EPOXI I P
es següents: 

l i de repintat 

d'utilització, en els 
tica o al làtex i en 

ONTROL DE LA DO
es següents: 

ONTROL DE LA DO
es següents: 

 

les són els següen
alt, es comprovarà
verificarà que les c

TE. 
nts d’origen (full d
tat o autoritzacions
alitat i avaluacions

saigs:  Si el materi
 de recepció de le
ministrament rebu
rvació  de la pintu
NTURA PLÀSTICA

at del fabricant, on 
òlta dels pigments
02.29 (6.57)  
11-1 
mitat INTA 16.02.6

ura i Medi Ambien

element 
ada a l’obra 

CUMENTACIÓ EN 
PASTA DE PICAR: 

productes de dos 
l'esmalt sintètic, d

OCUMENTACIÓ EN

OCUMENTACIÓ EN

nts: 
à que l’ etiquetatge
característiques de

de subministramen
s administratives e
s d’idoneïtat: En el 

al disposa d’una m
es caracterí stique
t. En qualsevol cas
ra, en un 10 % del

A: 
 constin els resulta
s INTA 16.02.55 (1

62(9.82)  

nt                        

  PINTURA A LA C
 

 components 
de poliuretà 
N PINTURA A LA C

N PINTURA AL CIM

e dels envasos con
els materials són c

nt i e tiquetat), cert
exigides, inclòs la 
 cas que el fabrica

marca legalment re
es del material gar
s, la DF podrà sol·
ls pots rebuts (INT

ats dels assaigs s
10.57)  

                            

COLA, AL LÀTEX, A

CALÇ: 

MENT: 

ntingui les dades e
coincidents amb l’

tificat de garantia 
 documentació cor
ant disposi de mar

econeguda a un pa
rantides per la ma
· licitar assaigs de
TA 16 02 26). 

egüents: 

                            

ACRÍLICA, PLÀSTI

xigides a les espe
establert en la DT.

del fabricant, en e
rresponent al marc
ques de qualitat, h

aís de la CEE (Mar
arca; i la DF sol·lic
 control de recepc

                            

ICA, ESMALT GRA

ecificacions. 
. Aquest control ha

el seu cas, (signat 
catge CE quan sig
ha d’aportar-ne la 

rcatge CE, AENOR
citarà en aquest ca
ció si ho creu conv
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AS, SINTÈTIC, 

a de complir 

per persona fí 
ui pertinent. 
documentació 

R, etc.) es podrà 
as, els resultats 
venient. 
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     - Capacitat de
     - Conservació
  En cas de no re
corresponents, a
OPERACIONS DE
- Recepció  del c
     - Esmalt sintè
          - Assaigs s
               - Deter
               - Punt d
               - Contin
               - Índex 
               - Índex 
               - Temp
          - Assaigs s
               - Envel
               - Resis
               - Engro
               - Conse
     - Esmalt de po
          - Assaigs s
               - Punt d
               - Índex 
               - Índex 
               - Temp
          - Assaigs s
               - Envel
               - Resis
               - Càrre
               - Resis
               - Resis
               - Resis
               - Conse
               - Resis
  En cas de no re
corresponents, a
CRITERIS DE PR
Els controls s’ ha
INTERPRETACIÓ
No s’acceptaran 
emmagatzematge
En cas d’observa
fins al 20 % dels 
Els assaigs d’ide
d’incompliment, 
especificacions. 
 
B8Z - MATERIAL
B8ZA - MATERIA
 
0.- ELEMENTS Q
B8ZAA000,B8ZA
1.- DEFINICIÓ I C
 
Materials per a en
S'han considerat 
- Brea epoxi: Pint
- Emprimació ant
- Emprimació ant
 - Emprimació an
 - Emprimació an
 - Emprimació de
 - Emprimació fo
- Pintura decapan
 - Decapant de ba
- Polímer orgànic
orgànics i inorgà
- Protector quími

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

e cobriment en sec
ó de la pintura (cad
ebre aquests result
al seu càrrec i fora 
E CONTROL EN ES
certificat de qualita
ètic: 
sobre la pintura líq
minació de la fino
d’inflamació INTA 
ngut matèria volàt
 d’anivellament INT
 de despreniments

ps d’assecatge INT
sobre la pel·lícula 
liment accelerat IN

stència a l’abrasió 
oguiment accelerat
ervació de la pintu
oliuretà: 
sobre la pintura líq
d’inflamació INTA 
 d’anivellament INT
 de despreniments

ps d’assecatge INT
sobre la pel·lícula 
liment accelerat IN

stència al impacte 
ga concentrada en

stència al ratllat UN
stència a l’abrasió 
stència a agents qu
ervació de la pintu

stència al calor UN
ebre aquests result
al seu càrrec i fora 
ESA DE MOSTRES

an de realitzar sego
  DE RESULTATS 
 els pots de pintura
e. 
ar deficiències en l
 pots subministrat
ntificació han de r
es realitzarà l’assa

LS ESPECIALS PE
ALS PER A IMPRIM

QUE CONTEMPLA 
U020,B8ZAU010,

CARACTERÍSTIQUE

nvernissats, empr
 els tipus següents
tura formada per u
tioxidant: Emprima
tioxidant grassa: E
ntioxidant al cloroc
ntioxidant al poliure
e làtex: Emprimaci
sfatant a base de 
nt: Producte líquid
aixa alcalinitat: pro
c o inorgànic: Pin
nics 
c insecticida-fung

nyeria, Arquitectu
42 22 

c INTA 16.02.61(2
da 100 m2) INTA 1
tats abans del inic
 del pressupost d’

SMALT SINTÈTIC I
at del fabricant, on 

quida: 
r de mòlta dels pig
 16.02.32A (7.61)
il INTA 16.02.31A
TA.16.02.89 (9.68
s INTA 16.02.88 
TA 16.02.29 (6.57
 seca: 
NTA 16.06.05 (10.
d’una capa UNE 4
t INTA 16.06.05 (1

ura INTA 16.02.26 

quida: 
 16.02.32A (7.61)
TA.16.02.89 (9.68
s INTA 16.02.88 
TA 16.02.29 (6.57
 seca: 
NTA 16.06.05 (10.
UNE EN ISO 6272
n moviment UNE E
NE EN ISO 1518 
d’una capa UNE 4
uímics UNE 48027
ura INTA 16.02.26 
E 48033 
tats abans del inic
 del pressupost d’
S: 
ons les instruccion
 I ACTUACIONS EN
a que no estiguin d

l’estat de conserva
ts. Si es continuen
resultar d’acord a l
aig sobre dues mo

R A REVESTIMEN
MACIONS I TRACT

EL PLEC 
B8ZARU30. 
ES DELS ELEMEN

imacions i tractam
s: 
una base de quitrà
ació sintètica de m
Emprimació de min
cautxú, a base de c
età: Emprimació d
ó de polímer vinílic
resines viníliques 
 o semipastós, el 

oducte específic p
ntura mineral form

gicida: Producte a 

ura i Medi Ambien

2.58)  
16.02.26  
i de l’activitat, o qu
autocontrol. 
 DE POLIURETÀ: 
 constin els resulta

gments INTA 16.02
) 
 (10.7) 
8)  

)  

.74) ó UNE 48071
48250 
10.74) ó UNE 480
 

) 
8) 

) 

.74) ó UNE 48071
2-1 
EN ISO 6272-1 

48250 
7 
  

i de l’activitat, o qu
autocontrol. 

ns de la DF i els cr
N CAS D’INCOMPL
degudament etique

ació d’ un pot, es 
 observant irregula
les es pecificacion
ostres més del mat

NTS 
TAMENTS SUPER

TS 

ments superficials. 

, resina epoxi i dis
mini de plom electr
ni de plom electrol
clorocautxú modif
e dos components
c en dispersió 
o fenòliques, sole
component princip
er a paviments de

mada per polímers 

base de resines es

nt                        

ue la DF no els co

ats dels assaigs s

2.55 (10.57) 

 

071 

 

ue la DF no els co

riteris indicats a le
LIMENT: 
etats i /o certificat

rebutjarà la unitat 
aritats, es passarà
ns del plec i a les c
teix lot, acceptant-

RFICIALS 

 

ssolvent i per un ca
rolític, modificada 
lític barrejada amb
icat 
s a base de resine

s o modificades q
pal del qual és el c
licats, es compos
 orgànics o inorg

specials i agents f

                            

nsideri representa

egüents: 

nsideri representa

es normes de proc

ts, així com els que

corresponent i s’in
à a controlar el 100
condicions garanti
-ne el conjunt sem

atalitzador format 
eventualment amb

b olis i dissolvents

es de poliuretà sole

ue catalitzen en se
clorur de metilè am
a bàsicament de t
ànics, impermeab

ungicides i insecti

                            

tius, el contractist

tius, el contractist

ediment correspon

e presentin mal es

ncrementarà la ins
0% del subministra
des en el certificat

mpre que els dos re

per una solució  d
b oli de llinosa 
 

es o modificades 

er barrejades amb 
mb dissolvents i alt
ensioactius aniòni

ble, de resistència 

cides per a evitar 

                            

ta haurà  de realitz

ta haurà  de realitz

nents. 

stat de conservació

specció, en primer
ament.  

at del material. En c
esultats estiguin d

de poliamina, polia

b un activador 
tres additius 
ics i sabons. 

a quí mica alta enf

 el to blavó s i el p

      Pàgina 64 

ar els assaigs 

ar els assaigs 

ó i/o 

ra instància, 

cas 
’acord a dites 

amida o d'altres 

front dels àcids 

odriment 
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- Segelladora: Pro
- Solució de silico
 - Vernís gras, fo
 - Vernís sintètic,
 - Vernís de poliu
dissolt en dissolv
- Vernís de poliur
isocianat 
 - Vernís de poliu
 - Vernís fenòlic, 
 - Vernís d'urea-fo
VERNÍS: 
Ha de tenir la co
de l'assecatge. 
VERNÍS GRAS: 
Ha de ser resiste
VERNÍS SINTÈTIC
No ha de tenir res
Rendiment per a 
 Característiques 
- Amb l'envàs ple
- Temperatura d'i
- Índex d'anivellam
 - Índex de despr
 - Temps d'assec
     - Al tacte:  < 
     - Totalment se
Característiques 
- Ha de ser de co
 - Ha de ser resis
- Envelliment acc
- Adherència (UN
- Resistència a l'a
VERNÍS DE POLI
Característiques 
- Amb l'envàs ple
- Temperatura d'i
- Índex d'anivellam
 - Índex de despr
 - Temps d'assec
     - Al tacte:  < 
     - Totalment se
Característiques 
- Ha de ser de co
 - Ha de ser resis
- Envelliment acc
- Adherència (UN
- Resistència a l'a
- Adherència i res

 - Resistència 
 - Resistència a l
 - Resistència a l
 - Resistència al 
- Resistència a la
- Resistència quí
     - A l'àcid cítric
     - A l'acid làcti
     - A l'àcid acèt
     - A l'oli de cre
     - Al xilol:  Cap
     - Al clorur sòd

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

oducte segellant p
ona 
rmat d'olis secant
 format per un agl
uretà d'un compon
vents adequats 
retà de dos compo

uretà uretanat, form
 format per resines
ormol, format per 

nsistència adequa

nt al fregament i a
C: 
sines fenòliques (I
 una capa de 30 m
 de la pel·lícula líq

e i al cap de 3 min
inflamació (INTA 1
ment a 23 ± 2°C 
reniments a 23 ± 
catge a 23°C ± 2°
 5 h 
ec:  < 12 h 
de la pel·lícula sec

olor estable i insap
stent a la intempèr
celerat (INTA 16 06
NE 48032):  <= 2
abrasió (UNE 5681
URETÀ: 
de la pel·lícula líqu

e i al cap de 3 min
inflamació (INTA 1
ment a 23 ± 2°C 
reniments a 23 ± 
catge a 23°C ± 2°
 1 h 
ec:  < 10 h 
de la pel·lícula sec

olor estable i insap
stent a la intempèr
celerat (INTA 16 06
NE 48032):  <= 2
abrasió (UNE 5681
sistència a l'impac

┌────────
│        
│────────
│Adherènc
│Impacte 
│Bola de 
└────────

a la càrrega conce
a càrrega rodant (
a càrrega arrosseg
ratllat (UNE 48-17
a calor (UNE 4803
ímica: 
c al 10%:  15 dies 
c al 5%:  15 dies 
tic al 5%:  15 dies 
emar:  Cap modific
p modificació 
dic al 20%:  15 die

nyeria, Arquitectu
42 22 

per a fusta, guix i c

s barrejats amb re
lomerant de resine
nent, format per u

onentes, format p

mat per resines ure
s fenòliques i olis e
 un aglomerant a b

ada per a la seva a

al rentat. 

INTA 16 04 23) ni 
micres:  >= 5 m2/

uida: 
uts d'agitació (INT

16.02.32A):  >= 
i 50 ± 5% HR (IN
2°C i 50 ± 5% HR

°C i 50% ± 5% HR

ca: 
ponificable. 
ie (INTA 16 06 02
6 05): < 6 unitats
2 
18):  Danys mode

uida: 
uts d'agitació (INT

16.02.32A):  >= 
i 50 ± 5% HR (IN
2°C i 50 ± 5% HR

°C i 50% ± 5% HR

ca: 
ponificable. 
ie (INTA 16 06 02
6 05): < 6 unitats
2 
18):  Danys petits 
cte: 
────────────
           

────────────
cia al quadr
directe o i
12,5 des de

────────────
entrada  en movim
(UNE 56-815): Dan
gada (UNE 56-816

73): Resistent 
3):  Fins a 250°C 

 

 
cació 

es 

ura i Medi Ambien

ciment i paviments

esines dures, natur
es alquídiques, sol
un aglomerant de 

er un aglomerant 

etanades 
especials 
base de resines d'u

aplicació amb brot

 de colofonia (INTA
/kg 

TA 16.32.03) no ha
30°C 
TA 16 02 89):  >

R (INTA 16 02 88)
R (INTA 16 02 29)

). 
s pèrdua de llumino

rats 

TA 16.32.03) no ha
30°C 
TA 16 02 89):  >

R (INTA 16 02 88)
R (INTA 16 02 29)

). 
s pèrdua de llumino

 

────────────
           

────────────
riculat:    
indirecte:  
e 50 cm (INT
────────────
ment (UNE 56-814)
nys petits  
6): Danys petits  

nt                        

s porosos 

rals o sintètiques i
les o modificades,
resines de poliure

de resines hidroxi

urea-formol i addit

txa. Ha de fer córr

TA 16 04 22). 

a de tenir coàguls

= 5 
):  >= 4 
: 

ositat (INTA 16 02

a de tenir coàguls

= 5 
):  >= 4 
: 

ositat (INTA 16 02

────────────
           

────────────
           
           

TA 160.266) 
────────────
): Danys moderats

                            

i dissolvents 
, i amb additius mo
età, soles o modif

lades, soles o mo

tius modificants de

rer la brotxa, ha de

, pells ni dipòsits d

2 08) 

, pells ni dipòsits d

2 08) 

─────────────
│A les 24 h│

─│──────────│
│  100%    │
│          │
│   Bé     │

─────────────
s   

                            

odificadors de la b
icades, que catalit

dificades, que cat

e la lluentor, disso

e fluir bé i ha de d

durs 

durs 

────────────
│ Al cap de 
│───────────
│     100%  
│           
│  Ha de com
────────────

                            

brillantor 
tzen amb la humi

talitzen en ser mes

olt en dissolvents a

deixar una capa un

───────┐ 
7 dies│ 

───────│ 
      │ 
      │ 

mplir  │ 
───────┘ 
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tat atmosfèrica, 

sclades amb un 

adequats  

niforme desprès 
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     - A l'aigua:  15
VERNÍS DE POLI
Temps d'inducció
 Vida de la mescl
 VERNÍS DE POL
Ha de tenir bona 
Temps d'assecat
 VERNÍS FENÒLIC
Temps d'assecat
 VERNÍS D'UREA
Característiques 
- Amb l'envàs ple
- Temperatura d'i
- Índex d'anivellam
 - Índex de despr
 - Temps d'assec
     - Al tacte:  < 
     - Totalment se
Característiques 
- Ha de ser de co
 - Ha de ser resis
- Envelliment acc
- Adherència (UN
BREA EPOXI: 
El component ba
Relació resina ep
 Temperatura d'in
 Temps d'asseca
 Gruix de la capa 
 Resistència a la 
Resistència a la i
 IMPRIMACIÓ AN
Característiques 
- Amb l'envàs ple
- Pigment:  >= 
- Puresa del mini
 - Finor de la mòl
 - Temperatura d
 - Índex d'anivella
 - Temps d'assec
     - Al tacte:  < 
     - Totalment se
- Pes específic a 
- Rendiment per 
 Característiques 
- Resistència a la
- Adherència (UN
IMPRIMACIÓ ANT
Ha de tenir una c
Temperatura d'inf
 Temps d'asseca
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca
 Pes específic a 2
Rendiment per un
 IMPRIMACIÓ AN
Ha de tenir una c
Temperatura d'inf
 Temps d'asseca
- Al tacte:  < 45 
- Totalment seca
 Pes específic a 2
Rendiment per un
 IMPRIMACIÓ AN
Ha de tenir una c
Temps d'assecat
- Al tacte:  < 15 
- Totalment seca

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

5 dies 
URETÀ DE DOS C
ó de la mescla:  15
la a 23 ± 2°C i 50
IURETÀ URETANA
 resistència a l'aigu
tge a 20°C:  1 - 2 h
C: 
tge a 20°C:  6 - 12

A-FORMOL: 
de la pel·lícula líqu

e i al cap de 3 min
inflamació (INTA 1
ment a 23 ± 2°C 
reniments a 23 ± 
catge a 23°C ± 2°
 30 min 
ec:  < 3 h 
de la pel·lícula sec

olor estable i insap
stent a la intempèr
celerat (INTA 16 06
NE 48032):  <= 2

ase, amb l'envàs pl
poxi/quitrà:  40/60 
nflamació del com
atge per a repintar 
 (INTA 16 02 24): 
 boira salina (INTA
mmersió (INTA 16

NTIOXIDANT: 
de la pel·lícula líqu

e i al cap de 3 min
26% de mini de pl
i de plom electrolít
lta (INTA 16 02 55
'inflamació (INTA 
ament a 23 ± 2°C
catge a 23 ±2°C i 
 1 h 
eca:  < 6 h 
 23 ± 2°C, 50 ± 
a una capa de 30 
 de la pel·lícula se

a boira marina (INT
NE 48032):  <= 2
TIOXIDANT GRAS

consistència adequ
flamació (INTA 16

atge a 23 ±2°C i 5
h 
a:  < 18 h 
20°C:  > 23 kN/m
na capa de 45 - 50

NTIOXIDANT AL CL
consistència adequ
flamació (INTA 16

atge a 23 ±2°C i 5
 min 

a:  < 4 h 
20°C:  > 17,3 kN/
na capa de 40 - 45

NTIOXIDANT AL PO
consistència adequ
tge a 23 ±2°C i 50
 min 

a:  < 2 h 

nyeria, Arquitectu
42 22 

OMPONENTS: 
5 - 30 minuts 
0 ± 5% HR (INTA 
AT: 
ua salada i al sol. 
h 

2 h 

uida: 
uts d'agitació (INT

16.02.32A):  >= 
i 50 ± 5% HR (IN
2°C i 50 ± 5% HR

°C i 50% ± 5% HR

ca: 
ponificable. 
ie (INTA 16 06 02
6 05): < 6 unitats
2 

le i acabat d'obrir, 
 
ponent base (INTA
(INTA 16 02 29):  
  >= 100 micres

A 16 06 04):  Ha d
6 06 01):  Ha de c

uida: 
uts d'agitació (INT
lom electrolític 
tic (INTA 16 12 11
5):  < 50 micres 
16 02 32):  > 25°
 i 50 ± 5% HR (IN
 50 ±5% HR (INT

5% HR (INTA 16 4
 - 40 micres:  > 4
ca: 
TA 16 01 01, AST
2 
SA: 
uada per a la seva 
6 02 32):  > 30°C 
50 ±5% HR (INTA 

m3 
0 micres:  > 4 m2
LORCAUTXÚ: 
uada per a la seva 
6 02 32):  > 23°C 
50 ±5% HR (INTA 

/m3 
5 micres:  > 4 m2
OLIURETÀ: 
uada per a la seva 
0 ±5% HR (INTA 

ura i Medi Ambien

16 02 29):  2 - 8 

TA 16.32.03) no ha
30°C 
TA 16 02 89):  >

R (INTA 16 02 88)
R (INTA 16 02 29)

). 
s pèrdua de llumino

 no ha de tenir coà

A 16 02 44):  > 3
 >= 18 h 
 
e complir 

complir 

TA 16 32 03) no ha

):  >= 99,6% 

°C 
NTA 16 02 89):  >
A 16 02 29): 

42 03):  > 18 kN/
4 m2/kg 

M B.117-73, oxida

 aplicació amb bro
 
 16 02 29): 

2/kg 

 aplicació amb bro
 
 16 02 29): 

2/kg 

 aplicació amb bro
16 02 29): 

nt                        

h 

a de tenir coàguls

= 5 
):  >= 4 
: 

ositat (INTA 16 02

àguls, pells ni dipò

0°C 

a de tenir coàguls

> 3 

/m3 

ació marina 8 (0,1

otxa. 

otxa o pistola. 

otxa o pistola. 

                            

, pells ni dipòsits d

2 08) 

òsits durs (INTA 16

, pells, dipòsits du

%) ASTM D.610-6

                            

durs 

6 02 26). 

urs ni flotació de p

68):  >= 150 h 

                            

igments.  
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 Pes específic a 2
Rendiment per un
 IMPRIMACIÓ DE
Característiques 
- Amb l'envàs ple
- Ha de tenir una
després de l’asse
- Temps d'asseca
     - Al tacte:  < 
     - Totalment se
Característiques 
- Adherència (UN
IMPRIMACIÓ FOS
Característiques 
- La mescla prep
- Ha de tenir una
després de l’asse
- Temps d'asseca
     - Al tacte:  < 
     - Totalment se
Característiques 
- Gruix de la capa
 - Adherència (UN
LÍQUID DECAPAN
Dilució del 25 al 
Un cop aplicat no
pH (c.c.): 10,5 
PINTURA DECAP
Ha de ser d'evapo
Un cop aplicat ha
Ha de tenir una c
POLÍMER ACRÍLI
Temps d'assecat
Temps d'assecat
 Pes específic:  1
PROTECTOR QUÍ
Amb l'envàs ple i
Ha de tenir una c
Adherència (UNE
 SEGELLADORA 
pH sobre T.Q.:7,7
SEGELLADORA: 
Característiques 
- Amb l'envàs ple
- Ha de tenir una
després de l’asse
- Finor de la mòlt
 - Temperatura d
 - Temps d'assec
     - Al tacte:  30
     - Totalment se
- Rendiment per 
 Característiques 
- Adherència (UN
SOLUCIÓ DE SIL
Ha de tenir la con
Rendiment:  > 3
 Temps d'asseca
  
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

20°C:  > 13,5 kN/
na capa de 40 - 45
E LÀTEX: 
de la pel·lícula líqu

e i al cap de 3 min
a consistència ade
ecat 
atge a 23 ±2°C i 5
 30 min 
eca:  < 2 h 
de la pel·lícula sec

NE 48032):  <= 2
SFATANT: 
de la pel·lícula líqu

parada, al cap de 3
a consistència ade
ecat 
atge a 23 ±2°C i 5
 15 min 
eca:  < 1 h 
de la pel·lícula sec
a:  4 - 10 micres 
NE 48032):  <= 2
NT DE BAIXA ALCA
50% 
o ha d’alterar el co

PANT: 
oració ràpida. 
a de desprendre le
consistència per a 
IC, ORGÀNIC O IN
tge:  <= 30 min 
tge per a repintar:  
3 kN/m3 
ÍMIC INSECTICIDA
i al cap de 3 minut
consistència adequ
E 48-032):  <= 2 
AMB POLÍMERS A
75 

de la pel·lícula líqu
e i al cap de 3 min
a dilució adequada
ecat 
ta (INTA 16 02 55)
'inflamació (INTA 

catge a 23 ±2°C i 
0 min   - 4 h 
eca:  < 12 h 
a una capa de 60 
 de la pel·lícula se

NE 48032):  <= 2
ICONA: 
nsistència adequad
 m2/l 

atge al tacte a 20°C

 DE SUBMINISTRA

t: En pots o bidons
e: En llocs ventilat

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l

nyeria, Arquitectu
42 22 

/m3 
5 micres:  > 4 m2

uida: 
uts d'agitació (INT
equada per a la se

50 ±5% HR (INTA

ca: 
2 

uida: 
3 minuts d'agitació
equada per a la se

50 ±5% HR (INTA

ca: 

2 
ALINITAT: 

olor del material so

es capes de pintura
la seva aplicació a
ORGÀNIC: 

 > 8 h 

A-FUNGICIDA: 
ts d'agitació (INTA
uada per a impregn
 
ACRÍLICS: 

uida: 
uts d'agitació (INT

a per a la seva apli

):  < 60 micres 
16 02 32):  > 30°
 50 ±5% HR (INT

 micres:  > 10 m2
ca: 

2 

da per a la seva ap

C:  < 1 h 

AMENT I EMMAGA

s. 
ts i no exposats al

ENT 

a descripció de l’e

ura i Medi Ambien

2/kg 

TA 16.32.03) no ha
eva aplicació amb

A 16 02 29): 

, no ha de tenir co
eva aplicació amb

A 16 02 29): 

obre el qual s’ha ap

a en pocs minuts. 
amb brotxa o espà

A 16 32 03) no ha 
nar bé les fibres. 

TA 16 32 03) no ha
icació amb brotxa

°C 
A 16 02 29): 

2/kg 

plicació amb brotx

ATZEMATGE 

 sol, dins del seu e

element 

nt                        

a de tenir coàguls
b brotxa. Ha de fe

oàguls, pells ni dip
b brotxa. Ha de fe

plicat 

 
àtula. 

 de tenir coàguls, p

a de tenir coàguls
a. Ha de fer córrer 

xa, corró o pistola.

envàs tancat i sen

                            

, pells ni dipòsits d
r córrer la brotxa 

pòsits durs 
r córrer la brotxa 

pells ni dipòsits du

, pells, dipòsits du
 la brotxa, ha de fl

. Ha de impregnar 

nse contacte amb e

                            

durs 
i ha de fluir bé , i

i ha de fluir bé , i

urs. 

urs ni flotació de p
uir i anivellar bé , 

 bé les superfícies

el terra. S'ha de pr

                            

i ha de deixar una

i ha de deixar una

igments.  
 i ha de deixar una

s  poroses sense d

reservar de les gel
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a capa uniforme 

a capa uniforme 

a capa uniforme 

deixar pel·lícula. 

ades. 
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Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
A cada envàs hi h
- Identificació del
 - Nom comercia
 - Identificació de
- Acabat, en el ve
- Codi d'identifica
 - Pes net o volum
 - Data de caduci
 - Instruccions d'
 - Dissolvents ad
 - Límits de temp
 - Temps d'assec
 - Toxicitat i inflam
 - Color, en el ver
 - Temps d'induc
 - Proporció mes
OPERACIONS DE
Els punts de cont
- En cada submin
El control de rece
l’especificat en l’
Control de docum
sica) i els docum
Control mitjançan
corresponent 
Control de recepc
prescindir dels a
dels assaigs corr
OPERACIONS DE
Els punts de cont
- Recepció  del c
     - Assaigs sob
          - Dotació d
          - Puresa d
          - Finor de 
          - Tempera
          - Pes espe
          - Índex d’a
          - Temps d
     - Assaigs sob
          - Resistèn
          - Adherènc
  En cas de no re
corresponents, a
OPERACIONS DE
Els punts de cont
- Abans de come
que garanteixin e
     - Temperatura
     - Índex d’aniv
     - Índex de des
     - Temps d’ass
     - Envelliment 
     - Adherència 
  En cas de no re
corresponents, a
CRITERIS DE PR
Els controls s’ ha
INTERPRETACIÓ

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

va de compliment 

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
ha d'haver les dad
l fabricant 

al del producte 
el producte 
ernís 
ació 
m del producte 
itat 
ús 
equats 

peratura 
catge al tacte, tota
mabilitat 
rnís de poliuretà d
ció de la mescla i 

scla: Base/activado
E CONTROL: 
trol més destacab
nistrament d’esma
epció de material v
apartat 7.2 del CT

mentació: docume
ments de conformit
nt distintius de qua

ció mitjançant ass
assaigs de control 
responents al subm
E CONTROL EN IM
trol més destacab

certificat de qualita
bre pintura líquida: 
de pigment 

del mini de plom el
la mòlta dels pigm

atura d’inflamació I
ecífic UNE-EN ISO 
anivellament INTA.
’assecatge INTA 1

bre pel·lícula seca:
cia a la boira mari
cia  UNE EN ISO 2

ebre aquests result
al seu càrrec i fora 
E CONTROL EN EN
trol més destacab
ençar l’obra, si var
el compliment del p
a d’inflamació INTA
ellament INTA 160
spreniment INTA 1
secat INTA 160.22
accelerat INTA 16
UNE EN ISO 2409

ebre aquests result
al seu càrrec i fora 
ESA DE MOSTRES

an de realitzar sego
 DE RESULTATS I

nyeria, Arquitectu
42 22 

essària subministra

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
es següents: 

l i de repintat 

e dos components
 vida de la mescla
or, en l’emprimació

les són els següen
alt, es comprovarà
verificarà que les c

TE. 
nts d’origen (full d
tat o autoritzacions
alitat i avaluacions

saigs:  Si el materi
 de recepció de le
ministrament rebu

MPRIMACIÓ D’ELEM
les són els següen

at del fabricant, on 
 

ectrolític INTA 16.
ments INTA 16.02.5
INTA 16.02.32A (7
 2811-1 
16.02.89 (9.68) 

16.02.29 (6.57) 
 
na UNE EN ISO 92
409 
tats abans del inic
 del pressupost d’

NVERNISSAT DE P
les són els següen
ria el subministram
plec de condicions
A 160.232A 
0289 
60.288 

29 
60.605 
 
tats abans del inic
 del pressupost d’
S: 
ons les instruccion
 ACTUACIONS EN

ura i Medi Ambien

ada a l’obra 

CUMENTACIÓ: 

s 
, en els productes
ó  fosfatant o Base

nts: 
à que l’ etiquetatge
característiques de

de subministramen
s administratives e
s d’idoneïtat: En el 

al disposa d’una m
es caracterí stique
t. En qualsevol cas
MENTS METÀL· L
nts: 
 constin els resulta

.12.11 
55 (10.57) 
7.61) 

227 

i de l’activitat, o qu
autocontrol. 

PARAMENTS: 
nts: 

ment, i per cada tip
s tècniques, incloe

i de l’activitat, o qu
autocontrol. 

ns de la DF i els cr
N CAS D’ INCOMPL

nt                        

s de dos compone
e/catalitzador en la

e dels envasos con
els materials són c

nt i e tiquetat), cert
exigides, inclòs la 
 cas que el fabrica

marca legalment re
es del material gar
s, la DF podrà sol·
ICS: 

ats dels assaigs s

ue la DF no els co

pus diferent que ar
ent els resultats de

ue la DF no els co

riteris indicats a le
LIMENT EN IMPRI

                            

nts. 
a brea epoxi. 

ntingui les dades e
coincidents amb l’

tificat de garantia 
 documentació cor
ant disposi de mar

econeguda a un pa
rantides per la ma
· licitar assaigs de

egüents: 

nsideri representa

rribi a l’obra, es de
els assaigs segü e

nsideri representa

es normes de proc
MACIÓ D’ELEMEN

                            

xigides a les espe
establert en la DT.

del fabricant, en e
rresponent al marc
ques de qualitat, h

aís de la CEE (Mar
arca; i la DF sol·lic
 control de recepc

tius, el contractist

emanaran al contra
nts, realitzats per u

tius, el contractist

ediment correspon
NTS METÀL·LICS: 

                            

ecificacions. 
. Aquest control ha

el seu cas, (signat 
catge CE quan sig
ha d’aportar-ne la 

rcatge CE, AENOR
citarà en aquest ca
ció si ho creu conv

ta haurà  de realitz

ractista els certifica
un laboratori acred

ta haurà  de realitz

nents. 
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a de complir 

per persona fí 
ui pertinent. 
documentació 

R, etc.) es podrà 
as, els resultats 
venient. 

ar els assaigs 

ats del fabricant 
ditat: 

ar els assaigs 
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No s’acceptaran 
emmagatzematge
En cas d’observa
fins al 20 % dels 
Els assaigs d’ide
d’incompliment, 
especificacions. 
INTERPRETACIÓ
Si en els terminis
càrrec del Contra
Es repetirà l'assa
Només s'accepta
 
B9 - MATERIALS
B9G - MATERIAL
 
0.- ELEMENTS Q
B9GZ1210. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Materials per a l'e
S'han considerat 
- Pols de marbre 
 - Pols de quars d
 - Pols de quars d
 - Perfil buit de PV
 POLS DE MARB
Additius en pols 
Ha de provenir 
granulometria fin
Mida dels grans: 
Contingut de pirit
Contingut de mat
Contingut de mat
Temperatura d'ut
POLS DE QUARS
Mescla seca d'ag
paviments de for
El quars ha de se
El ciment ha de c
Els additius han d
Mida del granulat
Quantitat de cime
Duresa del granu
Densitat:  1,5 g/c
 PERFIL BUIT DE
Perfil buit de PVC
Ha de tenir una s
Ha de ser recte, d
Densitat (UNE 53
 Temperatura de 
 Percentatge de c
 Resistència a la 
Allargament a tre
 Resistència a l'im
 Resistència a l'a
 Estabilitat dimen
 Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 m
- Alçària:  ± 1 m
 - Pes:  ± 5% 
  
 
2.- CONDICIONS 
 
POLS DE MARBR
Subministrament
Emmagatzematg

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

 els pots de pintura
e. 
ar deficiències en l
 pots subministrat
ntificació han de r
es realitzarà l’assa

 DE RESULTATS I
s establerts al com
actista. 
aig que no complei
arà el lot, quan els 

S PER A PAVIMEN
LS PER A PAVIME

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

execució de pavim
 els materials segü
 
de color 
de color gris 
VC per a paviment
RE: 
per a l'acabat de p
de la mò lta de 
a i com més contí
  <= 0,32 mm 
tes o d'altres sulfu
tèria orgànica (UN
tèries perjudicials:
tilització (T):  5°C 
S: 
gregats de quars, 
migó. 

er de gran puresa. 
complir amb els re
de regular la hidrat
t:  0,7 - 2 mm 
ent per kg preparat
ulat (escala de Moh
cm3 
 PVC: 

C extrusionat, per a
superfície llisa, un 
de secció constan
3-020, mètode B): 
 reblaniment Vicat 
cendres (UNE 53-0
 tracció (UNE 53-1
encament (UNE 53
mpacte a 23°C (UN
cetona (UNE 53-1

nsional (UNE 53-14

mm 
mm 

 DE SUBMINISTRA

RE: 
t: En sacs, de man
e: En lloc sec, pro

nyeria, Arquitectu
42 22 

a que no estiguin d

l’estat de conserva
ts. Si es continuen
resultar d’acord a l
aig sobre dues mo

 ACTUACIONS EN
mençar l'obra no es

ixi les especificaci
 resultats obtingut

NTS 
ENTS DE FORMIGÓ

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

ments de formigó. 
üents: 

ts de formigó 

paviments de form
marbres blancs d
ínua millor. 

rs:  0 
E-EN 1744-1):  Nu
  <= 2% 
<= T <= 40°C 

 ciment pòrtland i 

 Els grans han de t
equisits establerts 
tació del revestime

t:  0,2 - 0,25 kg 
hs):  7 

a col·locar prèviam
color i un disseny

nt i no ha de presen
  1400 - 1500 kg/
 (UNE 53-118, 50 
090, mètode A, 95
141):  >= 40 N/m
3-141):  >= 110%
NE 53-141):  >= 
41):  Sense esque
41):  <= 2% 

AMENT I EMMAGA

nera que no s'alter
otegit de la intempè

ura i Medi Ambien

degudament etique

ació d’ un pot, es 
 observant irregula
les es pecificacion
ostres més del mat

N CAS D’ INCOMPL
s fa l'entrega del s 

ons sobre un altre
s sobre les dues m

Ó 

TS 

igó. 
durs. No s'admet 

ul 

 productes quí mic

tenir forma arrodo
a la UNE-EN 197-
ent, plastificar i mi

ment al formigonam
 uniformes i no ha
ntar deformacions
m3 
 N, 50°C/h):  >= 
50°C, 4 h):  <= 1
mm2 
% 
 1 kgm 
erdes ni desmoron

ATZEMATGE 

in les seves condi
èrie, sense contac

nt                        

etats i /o certificat

rebutjarà la unitat 
aritats, es passarà
ns del plec i a les c
teix lot, acceptant-

LIMENT EN ENVER
 certificats de qua

e mostra del matei
mostres resultin sa

 la seva barreja 

cs catalitzadors d

onida o polièdrica a
1 i els establerts a
illorar el procés de

ment del paviment
a de tenir irregulari
s que no siguin les

 80°C 
4% 

nament 

cions. 
cte directe amb el t

                            

ts, així com els que

corresponent i s’in
à a controlar el 100
condicions garanti
-ne el conjunt sem

RNISSAT DE PARA
litat del fabricant, s

x lot. 
atisfactoris. 

amb granulats bl

e l'enduriment i ev

amb la granulomet
a la UNE 80305 qu
e cura. 

t i formar junts de 
tats. 

s típiques línies d'u

terreny i de maner

                            

e presentin mal es

ncrementarà la ins
0% del subministra
des en el certificat

mpre que els dos re

AMENTS: 
s’ha de realitzar un

ancs d'altra natur

ventualment colora

tria fina i com més
uan s’utilitzi ciment

retracció del form

na correcta extrus

a que no s'alterin l

                            

stat de conservació

specció, en primer
ament.  

at del material. En c
esultats estiguin d

na sèrie completa 

ralesa. Els grans 

rants, per a utilitza

s contínua millor. 
t blanc. 

migó. 

sió. 

les seves caracter
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ó i/o 

ra instància, 

cas 
’acord a dites 

 d'assaigs a 

han de ser de 

ar en l'acabat de 

rístiques. 
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POLS DE QUARS
En el sac hi han d
- Nom del fabrica
- Pes net 
 - Data de prepar
 - Distintiu de qua
 Subministramen
PERFIL BUIT DE 
Emmagatzematg
Subministrament
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
B9P - MATERIAL
B9PZ - MATERIA
 
 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Materials auxiliar
S'han considerat 
- Cordó de PVC 
 - Segellant líquid
 CORDÓ DE PVC
Cordó de soldar f
No ha de tenir rup
Ha de tenir el col
El diàmetre ha de
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 10
 SEGELLANT LÍQ
Producte líquid a 
Per la seva natur
Ha de ser aplicab
Ha de tenir una e
El fabricant ha de
- Color 
 - Densitat 
 - Viscositat 
 - Contingut sòlid
 - Rendiment 
  
 
2.- CONDICIONS 
 
CORDÓ DE PVC: 
Subministrament
Emmagatzematg
SEGELLANT LÍQU
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

S: 
de figurar les dade
ant o marca come

ració 
alitat, si en té 

nt i emmagatzemat
PVC: 
e: En lloc sec, pro
t i emmagatzematg

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

va de compliment 

LS PER A PAVIME
ALS AUXILIARS P

CARACTERÍSTIQUE

s per a la col·loca
 els materials segü

d de PVC 
: 
format amb clorur
ptures, escantona
or uniforme i la tex

e ser constant en t

0% 
QUID DE PVC: 
 base d'un aglome
alesa ha de ser fàc
ble en fred, per mit
estabilitat dimensio
e garantir la qualita

d 

 DE SUBMINISTRA

 
t: El producte s'ha 
e: A cobert, en lloc
UID DE PVC: 
t: En envasos tanc
e: A cobert, en lloc

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

va de compliment 

nyeria, Arquitectu
42 22 

es següents: 
rcial 

tge: De manera qu

otegit de la intempè
ge: De manera que

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

ENTS SINTÈTICS I
ER A PAVIMENTS

ES DELS ELEMEN

ció de paviments 
üents: 

r de polivinil plastif
ments, diferències
xtura llisa a tota la
tota la llargària. 

erant de resines de
cil d'aplicar i ha de
tjà d'un broc cònic
onal bona als canv
at del producte i ha

AMENT I EMMAGA

 de servir en paque
cs secs i ventilats

cats hermèticamen
cs secs i ventilats

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

ura i Medi Ambien

ue no s'alterin les s

èrie, sense contac
e no s'alterin les se

element 
ada a l’obra 

 DE LINÒLEUM 
S SINTÈTICS 

TS 

sintètics. 

ficat tou, càrregue
s de tonalitat ni d'a
a superfície. 

e clorur de polivini
e permetre la unió 
c adaptat al tub o a
vis de temperatura
a de facilitar les da

ATZEMATGE 

ets embalats. A l'e
. Sobre superfícies

nt, amb la indicació
, a una temperatur

element 
ada a l’obra 

nt                        

seves condicions. 

cte directe amb el t
eves condicions. 

s, pigments colora
altres defectes sup

l per al segellat de
 de materials de P
a l'envàs. 
. 
ades següents: 

embalatge hi ha de
s planes, de mane

ó de producte infla
ra entre 5°C i 30°C

                            

 

terreny i de maner

ants i els estabilitz
perficials. 

e junts. 
VC sense afectar 

e constar la marca
era que no se n'alte

amable. 
C. 

                            

a que no s'alterin l

zants necessaris p

les seves caracter

 del  fabricant i les
erin les condicions

                            

les seves caracter

per a la seva fabric

rístiques. 

s característiques 
s. 
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rístiques. 

ació. 

del producte. 
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BA - MATERIALS
BAS - MATERIAL
BASA - PORTES 
 
0.- ELEMENTS Q
BASA71P2. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Porta tallafocs fo
S'han considerat 
- Fusta 
 - Metàl·lica 
CARACTERÍSTIQ
 No ha de tenir co
de fongs o insect
En les portes am
la resta de la fulla
La qualitat de la s
S'ha de garantir l
El conjunt de por
Components: 

Dimensions de la
 Dimensions: 
Porta d’una fulla.
Portes de dues fu
Toleràncies: 
- Dimensions:  ±
- Gruix de la fulla
- Rectitud d'arest
- Planor:  ± 1 m

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

S PER A TANCAM
LS PER A PORTES
 TALLAFOCS DE F

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

ormada per un con
 els materials segü

QUES GENERALS: 
ops superficials, d
tes i en la porta m
b finestreta, aques
a. 
serralleria col·loca
'estanquitat dels ju
rta i mecanismes h

┌────────
│ Materia
│  porta 
│────────
│    Fust
│        
│  EI2-C-
│        
│        
│        
│        
│        
│────────
│    Fust
│        
│  EI2-C-
│        
│        
│        
│        
│        
│        
│────────
│    Fust
│        
│  EI2-C-
│        
│        
│        
│        
│        
│        
│        
│        
│        
│────────
│Metàl·li
│        
│        
└────────

a finestreta:  >= 0

 Ample de la fulla:
ulles. Ample de la 

± 1 mm 
a:  ± 0,5 mm 
tes:  ± 1 mm/m 
m/m 

nyeria, Arquitectu
42 22 

ENTS I DIVISÒRIE
S I REGISTRES TA
FULLES BATENTS

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

junt de perfils i me
üents: 

desperfectes en les
etàl·lica no s'han d
sta ha d'incloure u

ada no ha de ser in
unts i de les cares 
ha de complir les c

────────────
al   │Caract
    │      

─────│──────
ta   │Fulles
    │Bastid

-30  │Parame
    │Tot el
    │no tum
    │Cantel
    │Bastim
    │revest

─────│──────
ta   │Fulles
    │de par

-60  │Bastid
    │Parame
    │Tot el
    │merats
    │Cantel
    │Bastim
    │revest

─────│──────
ta   │Fulles
    │ignífu

-30  │làmina
    │Bastid
    │Parame
    │Tot el
    │no tum
    │Cantel
    │Bastim
    │amb xa
    │Bastim
    │i taul

─────│──────
ica  │Fulles
    │amb aï
    │mitjan

────────────
0,1 m2 

: <= 120 cm 
fulla: >= 60 cm 

ura i Medi Ambien

ES PRACTICABLES
ALLAFOCS I CORT
 

TS 

ecanismes que for

s arestes ni a les c
d'apreciar senyals 
n element vidrat tr

nferior a la qualitat 
 de contacte. 
condicions subject

────────────
terístiques 
           

────────────
s formades p
dor perimetr
ents de taul
l perímetre 
mescent     
lls de llist
ment i tapaj
tit de xapa 
────────────
s formades p
rtícules    
dor perimetr
ents de taul
l perímetre 
s, protegit 
lls de llist
ment i tapaj
tit de xapa 
────────────
s formades p
ugs d'aglome
a no tumesce
dor perimetr
ents de taul
l perímetre 
mescent     
lls de llist
ments de bas
apa no tumes
ments de tau
ler de partí
────────────
s de doble x
ïllament tèr
nçant adhesi
────────────

nt                        

S 
TINES TALLAFUMS

rmen el bastiment 

cares de contacte,
 d'oxidació . 
ransparent, col·loc

 inicial de la porta.

ctives requerides p

────────────
dels compon
           

────────────
per un taule
ral de fusta
ler de fibra
del bastido
           

tó de fusta 
unts de tau
           

────────────
per dos taul
           

ral de fusta
ler de fibra
del bastido
amb làmina 

tó de fusta 
unts de tau
           

────────────
per un taule
erat de part
ent a cada c
ral de fusta
ler de fibra
del bastido
           

tó de fusta 
se de fusta 
scent       
uler de fibr
ícules igníf
────────────
xapa d'acer 
rmic a l'int
iu ignífug  
────────────

                            

S 

 i la porta. 

 ni falta d'escaire. 

cat a l'alç ada de la

. Ha de permetre u

er la DF. 

─────────────
nents        
            

─────────────
r d'aglomera

a de pi encad
a >= 3,2 mm d
r protegit a
            
            

uler aglomera
            

─────────────
ers ignífugs
            

a de pi encad
a >= 3,2 mm d
r i entre el
no tumescent
            

uler aglomera
            

─────────────
r massís i d
ícules, prot
ostat       

a de pi encad
a >= 3,2 mm d
r protegit a
            
            
massisa prot
            

rociment o si
fug i xapat  
─────────────
de gruix >= 
erior, unit 
            

─────────────

                            

 En la porta de fus

a vista, que ha de 

un gir de 180° i ha 

────────────
           
           

────────────
at de partíc
dellat      
de gruix    
amb una làmi
           
           

at ignífug, 
           

────────────
s d'aglomera

          
dellat      
de gruix    
ls taulers a
t           
           

at ignífug, 
          

────────────
dos taulers 
tegits amb u
           

dellat      
de gruix    
amb una làmi
           
           

tegit       
           

imilar      
           

────────────
1 mm cada u
a les xapes
           

────────────

                            

sta no hi ha d'have

 complir les condic

a de tancar automà

───────┐ 
      │ 
      │ 

───────│ 
cules  │ 
      │ 
      │ 

ina    │ 
      │ 
      │ 
      │ 
      │ 

───────│ 
at     │ 
      │ 
      │ 
      │ 

aglo-  │ 
      │ 
      │ 
      │ 
      │ 

───────│ 
      │ 

una    │ 
      │ 
      │ 
      │ 

ina    │ 
      │ 
      │ 
      │ 
      │ 
      │ 
      │ 

───────│ 
una,   │ 
s      │ 
      │ 

───────┘ 
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- Torsió del perfil
 PORTA DE FUST
El bastiment, la fu
Els perfils de fus
mans de tractam
La humitat màxim
El gruix del bastim
Les fulles han de
PORTA METÀL·L
El bastiment i la p
El bastiment ha d
Els muntants s'ha
Nombre d'elemen
- Porta d'una fulla
- Porta de dues f
 Nombre de golfo
- Porta d'una fulla
- Porta de dues f
 PORTA AMB TA
Ha de portar una 
 El dispositiu d'ob
fulla, amb un pu
maneta. El meca
Els dispositius an
- Categoria d’ús 
     - Grau 3: elev
mal ús 
- Durabilitat (sego
     - Grau 6: 100 
     - Grau 7: 200 
- Massa de la po
     - Grau 5: fins 
     - Grau 6: fins 
- Resistència al f
     - Grau 0: no a
     - Grau 1: apta
- Seguretat de les
     - Grau 1: molt
- Resistència a la
     - Grau 3: resis
     - Grau 4: resis
- Seguretat de be
     - Grau 2: aque
- Projecció de la 
     - Categoria 1:
     - Categoria 2:
- Tipus d’operaci
     - Tipus A: Dis
     - Tipus B: Dis
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
conjunt haurà de 
PORTA AMB TAN
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
PORTA AMB TAN
UNE-EN 1125:19
métodos de ensa

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

l:  ± 1°/m 
TA: 
ulla i els tapajunts

sta no han de tenir
ent protector cont

ma dels perfils ha d
ment cal que sigui
e ser planes llises i
LICA: 
porta han d'estar f
de ser d'acer perfi
an d'introduir un m
nts d'ancoratge de
a:  >= 7 
ulles:  >= 8 
os: 
a:  >= 2 
ulles:  >= 4 
NCA ANTIPÀNIC: 
 tanca antipànic qu
bertura ha d'estar 

unt de tanca interi
nisme ha d’estar d
ntipànic han d’esta
(primer dígit). 
vada freqüència d’

on dígit): 
 000 cicles 
 000 cicles 
rta (tercer dígit): 
 a 100 kg 
 a 200 kg 
oc (quart dígit): 

apta en portes talla
a per a equipar por
s persones (cinqu
t important funció 
a corrosió, segons
stència elevada 
stència molt eleva
ens (setè dígit): 
ests requisits son 
 barra (vuitè dígit):
 projecció fins a 1
 projecció fins a 1
ió de la barra (nov
spositius antipànic 
spositiu antipànic a

 DE SUBMINISTRA

t: El bastiment ha 
 tractar-se amb un

NCA ANTIPÀNIC: 
e: Protegit de les p

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

NCA ANTIPÀNIC: 
997 Herrajes para
ayo. 

nyeria, Arquitectu
42 22 

 han d'estar forma
r nusos morts. El 
tra els fongs i els i
de ser del 12%. La
 igual al de la pare
i massisses. 

ormats  per perfils
lat de gruix >= 2

mínim de 30 mm e
el bastiment: 

ue permeti l'obertu
 format per una o 
or, per a portes d
dissenyat i constru
ar classificats d’ac

’ús pel públic o pe

afocs i/o estanque
rtes tallafocs i/o es
è dígit): 
 de seguretat de le

s EN 1670 (sisè dí

da 

 secundaris respec
 
50 mm (projecció
00 mm (baixa pro

vè dígit): 
 amb barra d’emb
amb barra de llisca

AMENT I EMMAGA

de subministrar-s
na emprimació ant

pluges, els focus d

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

a la edificación. D

ura i Medi Ambien

ats per perfils de fu
diàmetre dels nus
nsectes. 
a diferència d'hum
et més el revestime

s i mecanismes m
2 mm, amb els ele
n el paviment, per

ura fàcil i instantà n
 dues barres tubu

d'un full, o tres pu
uït d’acord amb les
cord amb el sistem

er altres persones

s als  fums 
stanques als fums

es persones 
git): 

cte a aquells de se

ó normal) 
ojecció) 

ranzida 
ament 

ATZEMATGE 

e amb les traves q
tioxidant. 

d'humitat i les zone

element 
ada a l’obra 

Dispositivos antipá

nt                        

usta, plafons i mat
sos vius no ha de 

mitat entre les fuste
ent. 

etàl·lics. 
ements necessaris
r fer l'ancoratge. 

nia de la porta i qu
ulars (segons el no
unts de t ancamen
s especificacions 

ma de classificació

s poc incentivades

s 

eguretat de les per

que calguin per tal

es on pugui rebre 

ánico para salida

                            

terial de reblert. 
 ser superior a la 

es emmetxades no

s d'ancoratge. Ha 

ue la tanqui correc
ombre de fulles), 
nt, per a portes d
de la norma UNE-

ó de nou dígits esta

s per a parar atenc

rsones 

l d'assegurar l'esc

 impactes. No ha d

as de emergencia 

                            

meitat de la cara 

 ha de superar el 6

d'incloure els golfo

tament. 
aplicades horitzon
e dos fulls. Exteri
EN 1125. 
ablert per la norma

ció, es a dir, allà a

airat dels seus ang

d'estar en contacte

 activados por un

                            

i han d'estar prep

6%. 

fos soldats per a p

ntalment sobre l'am
iorment s'ha d'acc

a UNE-EN 1125: 

a on existeixi un ri

gles. En la porta m

e amb el terra. 

na barra horizonta
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mplària de cada 
cionar amb una 
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UNE-EN 1125/A1
métodos de ensa
UNE-EN 1125/A1
métodos de ensa
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
El subministrado
sistema d’avalua
     - Sistema 1: C
El símbol norma
informació come
- El número d’ide
- El nom o marca
- Direcció registr
- Les dues últime
- El número corre
- Referència a les
- La designació i 
Els dispositius an
- Nom del fabrica
- Classificació d'a
- Referència a la 
- Mes i any del m
- Han de portar e
OPERACIONS DE
Inspecció visual 
Abans de comen
certificats del fa
laboratori acredit
- Comportament 
- Característiques
     - Gruix 
     - Dimensions 
     - Rectitud d’a
     - Planor 
 En cas de no pre
càrrec del contra
Si el material disp
CRITERIS DE PR
S’han de seguir l
INTERPRETACIÓ
Si en els terminis
càrrec del Contra
 Els resultats dels
l’assaig, a càrrec
resultin satisfacto
 
BD - MATERIALS
BD1 - TUBS I AC
BD13 - TUBS DE
 
0.- ELEMENTS Q
BD13129B,BD13
 
5.- CONDICIONS 
CONDICIONS DE 
Els tubs han d'an
intempèrie, instal
El marcatge no h
El marcatge ha d
- Número de la n
- Nom del fabrica
- Diàmetre nomin
- Gruix mínim de 
- Material 
- Codi de l'àrea d

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

1:2001 Herrajes p
ayo. 
1/AC:2003 Herraje
ayo. 

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
r ha de  posar a d
ció de conformitat
Certificat de confo
alitzat del marcatg
ercial que l’acompa
entificació de l’orga
a d’identificació de
ada del fabricant 
es xifres de l’any d
esponent del certif
s normes europee
 informació de pre
ntipànic han d'anar
ant o marca come
acord amb el siste
 norma europea EN

muntatge final pel f
el marcatge CE de 
E CONTROL: 
del material a la se
nçar l’obra, cada 
bricant que garan
tat: 
 al foc UNE 23802
s geomètriques: 

 nominals 
restes. 

esentar aquests re
actista. 
posa de la Marca A
ESA DE MOSTRES
es instruccions de
  DE RESULTATS 

s establerts al com
actista. 
s assaigs sobre to
c del contractista, s
oris. 

S PER A EVACUAC
CCESSORIS PER A
E MATERIALS PLÀ

QUE CONTEMPLA 
3179B. 

 DE CONTROL DE
 MARCATGE I CO

nar marcats segon
l·lació i posada a l
a de produir defec
e contenir com a m
orma (si en té d'ob
ant i/o marca com
nal 
 paret 

d'aplicació 
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para la edificación

es para la edificac

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
disposició de la D
t aplicable, d’ acor
rmitat CE del prod
e CE ha d’anar a
anya: 
anisme de certifica
el fabricant/submin

d’impressió del ma
ficat CE de conform
s EN 1125 i EN 11

estacions d’acord 
r marcats de form
rcial 
ema de classificac
N 1125 
fabricant 
 conformitat amb 

eva recepció. 
vegada que canvi

nteixin el complim

2.  

esultats, o que la D

AENOR o Marcatg
S: 
e la DF i els criteris
 I ACTUACIONS EN

mençar l'obra no es

otes les peces de le
sobre el doble nú 

CIÓ, CANALITZAC
A EVACUACIÓ VER
ÀSTICS 

EL PLEC 

 RECEPCIÓ 
NTROL DE LA DOC
s la normativa cor
'obra del tub. 

ctes al tub (fissure
mínim la següent 
bligat compliment)
ercial 

ura i Medi Ambien

n. Dispositivos ant

ión. Dispositivos a

CUMENTACIÓ EN 
F en el cas que a
rd amb el que disp
ucte 
companyat de la 

ació 
nistrador 

arcatge 
mitat 
125/A1 
amb les normes E
a clara e indeleble

ió exposat anterio

el que disposen e

ï el subministrado
ment del plec de c

DF tingui dubtes de

ge CE, es podrà pre

s de les normes de
N CAS D’INCOMPL
s fa l'entrega del s 

es mostres han de
mero de mostres 

IÓ I VENTILACIÓ 
RTICAL D'AIGÜES 

CUMENTACIÓ: 
rresponent a interv

s, disminució del 
informació: 
) 

nt                        

tipánico para salid

antipánico para sa

 PORTES AMB TA
aquesta ho sol·licit
posa l’apartat 7.2.

següent informac

EN 1125 
e de la següent ma

orment (apartat 7 d

ls Reials Decrets 1

or, i per cada tipu
condicions tècniq

e la seva represent

escindir de la pres

e procediment ind
LIMENT: 
 certificats de qua

e complir les cond
del mateix lot, acc

ESTÀTICA 
 RESIDUALS 

val d'1 m. El marca

gruix mínim de les

                            

das de emergenci

alidas de emergenc

ANCA ANTIPÀNIC: 
ti, la documentaci
1 del CTE: 

ció , ja sigui sobre

anera: 

de la norma UNE-E

1630/1992 de 29 

us de material que
ues, incloent els 

tativitat, es realitza

sentació  dels assa

icades en cada as

litat del fabricant, s

dicions especificad
ceptant-se aquest,

atge ha de ser lleg

s parets, etc.). 

                            

a activados por u

cia activados por u

ó següent, que ac

e el mateix produ

EN 1125) 

de desembre i 132

e arribi a l’ obra, 
resultats dels ass

aran aquests assai

aigs de control de 

saig. 

s’ha de realitzar un

des. En cas d’incom
 quan els resultats

ible després de l' e

                            

una barra horizont

una barra horizont

credita el marcatg

ucte, el seu emba

28/1995 de 28 de

es demanaran al 
saigs següents, r

igs sobre el mater

 recepció. 

na sèrie completa 

mpliment, s’ha de
s obtinguts sobre t

emmagatzematge
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tal. Requisitos y 
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contractista els 
ealitzats per un 
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 d'assaigs a 
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totes les peces 

, exposició a la 
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- Rigidesa anular
- Informació del f
- Prestacions en 
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar del fa
- Control de la do
- Control d'identif
- Control de rece
CRITERIS DE PR
Els controls s' ha
INTERPRETACIÓ
Segons criteri de
 
 
BD3 - CAIXES PE
 
0.- ELEMENTS Q
BD3Z2665. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Caixa sifònica for
embellidor d’acer
CARACTERÍSTIQ
El fabricant ha de
mecàniques i físi
El cos ha de ser 
La tapa d'acer ino
La reixeta ha d'es
Diàmetre del cos
Gruix de les paret
 Alçària del tanca
Característiques 
  
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
* UNE-EN 1329-
la estruct.de los e
 
5.- CONDICIONS 
 
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar del fa
- Control de la do
- Control d’identif
- Control de rece
CRITERIS DE PR
S’ha de controlar
INTERPRETACIÓ
Segons criteri de
 
BD5 - MATERIAL
BD51 - BONERES
 
0.- ELEMENTS Q
BD515G1M. 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

r nominal (només 
fabricant: any i me
 clima fred 
E CONTROL: 
control a realitzar s
abricant els certific
ocumentació tècni
ficació dels materi
pció dels material
ESA DE MOSTRES

an de realitzar sego
  DE RESULTATS 
 la DF, podrà  ser 

ER A EVACUACIÓ 

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

r mada per un cos
r inoxidable.  

QUES GENERALS: 
e garantir que les c
ques dels accesso
de dues peces, qu
oxidable ha de ser
star perforada per 
:  >= 100 mm 
ts:  >= 3 mm 

ament hidràulic:  >
del PVC (UNE 53-

 DE SUBMINISTRA

t: En caixes. 
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

1:1999 Sistemas 
edificios. Poli(clor

 DE CONTROL DE

E CONTROL: 
control a realitzar s
abricant els certific
ocumentació tècni
ficació dels mater
pció dels material
ESA DE MOSTRES
r globalment. 
  DE RESULTATS 
 la DF, podrà  ser 

LS PER A DRENAT
S 

QUE CONTEMPLA 

nyeria, Arquitectu
42 22 

pels tubs BD) 
es de fabricació i i

són les següents:  
ats de les caracte
ca subministrada.
ials, verificant que
s i lloc d'emplaçam
S: 
ons les instruccion
 I ACTUACIONS EN
acceptat o rebutja

 D'AIGÜES RESID

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

s de PVC no plastif

característiques de
oris compleixen la
ue permetin regula
r telescòpica, de p
a poder desguass

>= 50 mm 
114):  Ha de com

AMENT I EMMAGA

ts contra els impa

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

de canalización en
ruro de vinilo) no p

 RECEPCIÓ 

són les següents:  
ats de les caracte
ca subministrada.
ials, verificant que
s i lloc d’emplaçam
S: 

 I ACTUACIONS EN
acceptat o rebutja

TGES 

EL PLEC 

ura i Medi Ambien

dentificador del llo

 
rístiques tè cnique
 
 les seves caracte
ment. 

ns de la DF i els cr
N CAS D'INCOMPL
at tot o part del ma

UALS 

TS 

ficat amb tapa ceg

el material que com
 norma UNE-EN 1

ar la seva alçada. 
osició ajustable en
ar. El desguàs ha 

plir 

ATZEMATGE 

actes, la pluja, les 

element 
ada a l’obra 

n materiales plásti
plastificado (PVC-U

 
rístiques tè cnique
 

e les seves caracte
ment. 

N CAS D’INCOMPL
at tot o part del ma

nt                        

oc de fabricació 

es dels materials e

erí stiques i dimens

riteris indicats a le
LIMENT: 
aterial de la partida

ga d’acer inoxidab

mposa l’ accessor
329. 

ntre 3 mm i 50 mm
 de tenir el mateix 

humitats i dels rai

icos para evacuac
U). Parte 1: Espec

es dels materials e

erí stiques i dimen

LIMENT: 
aterial de la partida

                            

escollits (si s'escau

sionament s'adequ

s normes de proce

a. 

le, o amb reixeta s

ri, així com que les

m. Ha d'anar munt
 tancament hidràul

gs del sol. 

ción de aguas resid
if. para tubos,acce

escollits (si s’esca

sionament s’adeq

a. 

                            

u) 

ua al projecte 

ediment correspon

sifònica, o registre 

s característiques g

ada per mitjà de ro
lic que la resta d'e

duales (a baja y a 
esorios 

u) 

ua al projecte 

                            

nents. 

e amb cos de PVC 

generals, geomètr

osca i ha de porta
entrades. 

 alta temperatura) 
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1.- DEFINICIÓ I C
 
Materials per a la
 S'han considerat
- Bonera de 110 
- Bonera de fosa 
- Bonera de gom
PECES D'ACER G
El recobriment de
No s'han d'apreci
Protecció de galv
 Puresa del zinc: 
 BONERA I GANX
Ha de tenir un co
No ha de tenir reb
Densitat (UNE 53
 Resistència a la 
Allargament fins 
 Temperatura de 
 Comportament a
 Resistència a la 
Resistència a l'im
 Resistència al xo
 Estanquitat a l'ai
 Resistència als p
 BONERA DE PVC
La tapa ha d'anar
La llargària dels c
Resistència de la
Toleràncies: 
- Diàmetre de la t
     - Diàmetre 11
     - Diàmetre 16
ELEMENTS DE G
La bonera ha de 
No ha de tenir reb
La tapa ha de du
Llargària: 
- Bonera:  33 cm
- Bonera de paret
BONERA DE FOS
Ha de tenir una p
Ha d'estar feta am
No ha de tenir zo
L'acabat ha de se
El recobriment ha
No s'han d'apreci
La tapa ha d'esta
Resistència a trac
Duresa Brinell (U
Contingut de ferr
 Contingut de fòs
 Contingut de sof
  
 
2.- CONDICIONS 
 
BONERA O MANI
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
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CARACTERÍSTIQUE

a formació d'eleme
t els elements seg
a 200 mm de diàm
 amb tapa plana d
a termoplàstica i a

GALVANITZAT: 
e zinc ha de ser ho
iar esquerdes, exfo
vanització (Sendzim
  >= 98,5% 
XO I SUPORT DE P
olor uniforme en to
baves, fissures, gr
3-020):  1,35 - 1,4
 tracció (UNE 53-1
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 seguir les instrucc

────────────
    │     A
    │      

─────│──────
m)   │      
─────│──────
pa   │      
    │      

─────│──────
(mm)│ 125 1

─────│──────
eball│      
.a.) │    <=
-102)│      
────────────

────────────
Alumini    
Flexible   

────────────
no definit 

────────────
5 │ 160 │ 25
──│─────│───
05│<=305│<=2
──│─────│───
2 │0,35 │0,5
────────────

ada helicoï dalmen

LE I D'ACER GALVA
da longitudinalmen

ox: 
┌───────────
│Diàmetre no
│     ( mm )
│───────────
│      100  
│      125  
│      160  
│      200  
│      250  
│      400  
└───────────

ATZEMATGE 

, estirat i en caixes
actes. S'han d'apila

element 
ada a l’obra 

nt                        

al moviment de l'a
ment. 

cció agressiva del
hauran de  sotmet

s que vinguin deter
e materials aïllants
cions que dicti el f

────────────
Alumini     
rígid      

────────────
 0,7       

────────────
1,72       
           

────────────
160 250 │ 40
────────│───
       │   

=150    │=10
       │   

────────────

────────────
  │       P
  │       g

───│────────
  │        

───│────────
50 │ 100 │ 1
───│─────│──
203│     │  
───│─────│──
58 │ 1,4 │ 1
────────────

nt, de paret prima c

ANITZAT: 
nt o helicoïdalmen

────────────
ominal │ Tol
)      │    
───────│────
      │   +
      │   +
      │   +
      │   +
      │   +
      │   +

────────────

s de cartró compr
ar horitzontalment 

                            

aire, als propis de 

s productes de de
tre durant les oper

rminades pel tipus
s. 
fabricant. 

─────────────
  │     Acer
  │ inoxidab

───│─────────
  │       1 

───│─────────
  │      8,1
  │         

───│─────────
0 │200 250 │

───│────────│
  │        │
0 │<=100   │
  │        │

─────────────

─────────────
Planxa acer  
galvanitzat  
─────────────
  0,5       

─────────────
25 │ 160 │ 2

────│─────│──
   │     │  

────│─────│──
,7 │ 2,1 │ 2

─────────────

corrugada amb ple

t sobre el seu diàm

──────────┐
lerància  │
         │

──────────│
+ 0,5     │
+ 0,5     │
+ 0,6     │
+ 0,7     │
+ 0,8     │
+ 1       │
──────────┘

imit. 
 i paral·lelament so

                            

la seva manipulac

esinfecció, i la seva
racions de neteja m

s de construcció, s

────────┐ 
r       │ 
ble     │ 
────────│ 
       │ 

────────│ 
1       │ 
       │ 

────────│ 
│ 400   │ 
│───────│ 
│       │ 
│<=150  │ 
│       │ 
────────┘ 

────────────
           
           

────────────
         │ 

──────────│─
200 │ 250 │ 
────│─────│─
   │     │ 

────│─────│─
2,7 │ 4,3 │ 
────────────

egament articulat p

metre, formant un 

obre superfícies pl

                            

ció, així com a les

va superfície interio
mecànica que esta

segons les normes

──────┐ 
     │ 
     │ 

──────│ 
0,7  │ 

──────│ 
400  │ 

──────│ 
     │ 

──────│ 
6,9  │ 

──────┘ 

per les seves vore

 tub estanc per m

lanes. 
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4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 102
* UNE-EN 1506:2
 
5.- CONDICIONS 
 
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar al fab
- Control de la do
- Verificació de  l
- Comprovació d
-  Uniformitat del
- Verificació de la
- Accessoris per 
     - Verificació d
     - Verificació d
     - Verificació d
- Realització d’ in
CRITERIS DE PR
S’ ha de realitzar
l’obra. La intensit
INTERPRETACIÓ
Un cop realitzat 
contractat amb l’
 
BEN - FILTRES D
BEN1 - FILTRES 
 
0.- ELEMENTS Q
BEN11491. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Filtres d'aire. 
S'han considerat 
- Filtres de plafò 
     - Poliamida am
     - Poliuretà am
     - Malles metà
- Mantes filtrants
     - A base de fi
     - A base de fi
S'ha considerat la
- Filtres que perta
 - Filtres que pert
 CARACTERÍSTIQ
El filtre complert 
utilitzat. 
El filtre complert 
El filtre ha de por
- Nom, marca u a
 - Tipus i número
 - Refèrència a la
 - Grup i classe d
 - Cabal volumètr
 Si la posició de m
Màxima pèrdua d
- Filtres del grup 
- Filtres del grup 
 Gruix:  20 mm 
 Grau de separac
 FILTRES DE POL
Han d'estar form
saturat. 
 
2.- CONDICIONS 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

DE COMPLIMENT

27/2007, de 20 de
2007 Ventilación d

 DE CONTROL DE

E CONTROL: 
control a realitzar s
bricant els certifica
ocumentació tècni
a resistència al fo
e l’espessor de ga
s recobriments ga
a construcció cond
 a la distribució d’a
del nivell sonor 
de les característiq
de les característiq
nforme amb els res
ESA DE MOSTRES
r el control de mat
tat del mostreig ha
  DE RESULTATS 
el control dels m
empresa instal·lad

D'AIRE I PORTAFIL
 D'AIRE DE PLAFÓ

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

 els materials segü
pla: 
mb bastiment met

mb bastiment metà
àl·liques amb basti
s per a col·locar so
bres de polipropilè
bres organico-sint
a següent classific
anyen al grup G: F
tanyen al grup F: F
QUES GENERALS:
 ha d'estar fet de m

ha d'estar disseny
rtar marcades de f
altre mètode d'iden
o de referència del 
a norma UNE_EN 7
del filtre segons la 
ric d'aire correspo
muntatge no es ev
de càrrega permes
G::  =< 250 Pa 
F::  =< 450 Pa 

ció de pols en pes 
LIAMIDA O POLIUR
ats per un marc i 

 DE SUBMINISTRA

nyeria, Arquitectu
42 22 

T OBLIGATORI 

e julio, por el que s
de edificios. Condu

 RECEPCIÓ 

són les següents:  
ats de les caracterí
ca subministrada.
c dels diferents tip
alvanitzat de les pe
alvanitzats, segons
ductes de fibra de 
aire: 

ques aerodinàmiqu
ques aïllants tèrmiq
sultats del control 
S: 
terials i equips qu
a d’estar definida p
 I ACTUACIONS EN

materials, totes les
dora, s’ha de comu

LTRES 
Ó PLA 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

üents: 

tàl·lic sense nansa
àl·lic sense nansa o
ment de cartró 

obre filtres d'aire d
è d'alt rendiment, s
tètiques d'alt rendi
cació dels filtres (s
iltres de pols gros

Filtres de pols fina 
 
materials resistent

yat de manera que
orma indeleble les
ntificació del fabric
 filtre 
779 
 classificació estab
nent a la classe de
vident, el filtre ha d
sa per l'element filt

 (DIN 24185):  >=
RETÀ I BASTIMEN
un contramarc m

AMENT I EMMAGA

ura i Medi Ambien

se aprueba el Regl
uctos de aire de c

 
ístiques tè cniques
 

pus de conductes 
eces que formen e
s assaig UNE 7183
 vidre segons Norm

ues de les boques 
ques i de resistènc
 efectuat en els ma

e es rebin a l’obra
per la DF. 
N CAS D’INCOMPL
s anomalies, inco
unicar a DF, que h

TS 

a o bastiment de ca
o bastiment de car

e plafó  pla amb m
sense teixir i lligad
ment, sense teixir 
segons UNE_EN 7
sa 

ts a l'ús normal i a

 resisteixi les tens
s següents dades: 
cant 

blerta per la norma
el filtre 
de portar indicacio
rant: 

= 80% 
NT METÀL·LIC SEN
untats a pressió e

ATZEMATGE 

nt                        

amento de Instala
hapa metálica y ac

s dels materials. 

i accessoris de su
els conductes metà
3. 
ma UNE 100105. 

 d’aire. 
cia al foc dels mat
aterials rebuts. 

a. El control s’ha d

LIMENT: 
ompliment de les 
haurà de decidir la 

artró 
rtró 

marc metàl·lic desm
es tèrmicament  

r i lligades tèrmicam
779): 

a l’exposició  a les

sions mecàniques 
 

a UNE_EN 779 

ons per a la seva c

NSE NANSA: 
entre ells, i que em

                            

ciones Térmicas e
ccesorios de secc

uportació i contras
àl·lics, segons esp

erials per a l’aïllam

de realitzar per mo

especificacions, d
 substitució total o

muntable. 

ment 

s temperatures, h

existents en ús no

orrecte adaptació 

mpresonen l'elemen

                            

en los Edificios. (R
ción circular. Dime

tar amb la docum
pecificacions de pr

ment de conductes

ostreig i a  totes le

desviacions del pr
o parcial del materi

umitats i ambients

ormal. 

al conducte de ve

nt filtrant i permete

                            

RITE) 
ensiones. 

mentació d’assaigs 
rojecte o UNE 100

s. 

es partides diferen

rojecte i variacion
rial rebut. 

s corrossius en el

entilació. 

en de canviar-lo fà
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àcilment un cop 



 

Solventa 6, S.L.P
Telf: 972 23 38 7

 
FILTRES DE PLA
Subministrament
MANTA FILTRAN
Subministrament
CONDICIONS GE
L'embalatge ha d
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
UNE-EN 779:200
 
5.- CONDICIONS 
 
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar al fab
- Control de la do
- Control de les o
- Comprovar que
     - Marca, mod
conductors, tipus
- Verificació de la
- Realització d’ in
CRITERIS DE PR
S’ha de  realitzar 
INTERPRETACIÓ
Un cop realitzat 
contractat amb l’
 
BENP - BASTIME
 
0.- ELEMENTS Q
BENP1291. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
 Portafiltres de pl
 S'han considerat
- Portafiltres amb
- Portafiltres amb
- Portafiltres amb
- Portafiltres amb
CARACTERÍSTIQ
Ha de tenir un as
No ha de tenir ca
usuaris o per a l’
Ha de tenir la res
propi pes, al mov
de funcionament
Ha d’estar format
Les dues cares d
conducte sobre e
No pot tenir pece
No han de contam
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
L'embalatge ha d
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

FÒ PLA: 
t: Per unitats. 

NT: 
t: En rotlles o tallad
NERALS: 

de permetre la iden
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

03 Filtros de aire u

 DE CONTROL DE

E CONTROL: 
control a realitzar s
bricant el certificat 
ocumentació tècni
operacions de des
e les unitats de ven
el, nº de sèrie, vel
s de conductor, re
a documentació d’
nforme amb els res
ESA DE MOSTRES
 el control dels ma
  DE RESULTATS 
el control dels m
empresa instal·lad

ENTS I CAIXES PO

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

anxa d'acer galvan
t els elements seg
b unió amb pestan
b unió plegada a u
b unió plegada a a
b unió plegada a a

QUES GENERALS: 
specte exterior unif
antells afilats ni are
entorn. 

sistència mecànica
viment de l'aire, als
, muntatge i mante
t per un conjunt de

del portafiltres que 
el que han d’anar m
es soltes al seu int
minar l'aire que cir

 DE SUBMINISTRA

t: Amb els embalat
de permetre la iden
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

nyeria, Arquitectu
42 22 

des a mida. 

ntificació del produ
ts contra els impa

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

tilizados en ventila

 RECEPCIÓ 

són les següents:  
 de les característi
ca subministrada.
càrrega i emmaga
ntilació complei xin
locitat (rpm), potè
gulació, Cabal (m
’assaigs realitzats 
sultats del control 
S: 
aterials i equips qu
 I ACTUACIONS EN

materials, totes les
dora, s’ha de comu

ORTAFILTRES 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

nitzat per a allotjar
güents: 
ya per ambdues c
na cara i amb pes
mbdues cares 
mbdues cares i pe

forme i sense defe
estes vives que pu

a suficient i ha d’es
s propis de la seva
eniment. 
e perfils d’acer ga
 serveixen per al m
muntades. 
terior. 
rcula pel seu interi

AMENT I EMMAGA

tges i proteccions 
ntificació del produ
ts contra els impa

ENT 

ura i Medi Ambien

ucte. 
actes, pols i humita

element 
ada a l’obra 

ación general para 

 
ques tè cniques d
 

atzematge dels equ
n els requisits espe
ncia (CV), tensió (
3 /h), dimensions,
 pel fabricant. 
 efectuat en els ma

ue es rebin a l’obra
N CAS D’INCOMPL
s anomalies, inco
unicar a DF, que h

TS 

r filtres d'aire de pla

cares 
tanya per l’altre 

er a conductes am

ectes. 
guin, durant la ins

star construït de m
a manipulació, així

lva nitzat que cons
muntatge sobre els

or. 

ATZEMATGE 

 necessàries perqu
ucte. 
actes i de la pluja. 

nt                        

at. 

a eliminación de pa

els equips i mater

uips. 
ecificats en projec
(V), consum, veloc
, potència i pressi

aterials rebuts. 

a. 
LIMENT: 

ompliment de les 
haurà de decidir la 

afó pla. 

mb aïllament 

stal·lació, ú s norm

manera  que pugui 
í com a les vibrac

stitueixen un basti
s conductes o acc

uè arribin a l’obra 

                            

artículas. Determin

ials que s’han d’ut

cte i estiguin identi
citat motor, arrenc
ó acústica). 

especificacions, d
 substitució total o

mal o durant les op

 suportar, sense p
ions que es puguin

ment sobre el que
essoris han d’ana

 en bon estat. 

                            

nación de las prest

tilitzar. 

ficades. Verificar: 
cada, tipus de prot

desviacions del pr
o parcial del materi

eracions de mante

recaucions espec
n produir com a co

 ha d’anar allotjat 
r preparades amb 

                            

taciones de los filt

 
teccions elèctrique

rojecte i variacion
rial rebut. 

eniment, suposar 

ials els esforços d
onseqüència del r

 el portafiltres. 
 el mateix tipus d’
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unió que el 
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Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
UNE-EN 1505:19
UNE 100102:198
 
5.- CONDICIONS 
 
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar al fab
- Control de la do
- Control de les o
- Comprovar que
     - Marca, mod
conductors, tipus
- Verificació de la
- Realització d’ in
CRITERIS DE PR
S’ha de  realitzar 
INTERPRETACIÓ
Un cop realitzat 
contractat amb l’
 
BEW - ACCESSO
BEW4 - ACCESS
 
 
0.- ELEMENTS Q
BEW45001,BEW
1.- DEFINICIÓ I C
 
Conjunt d'elemen
CARACTERÍSTIQ
El material i les s
pròpies del conju
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en 
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
BF - TUBS I ACC
BF5 - TUBS I AC
BF52 - TUBS DE 
 
0.- ELEMENTS Q
BF52A500,BF529
1.- DEFINICIÓ I C
 
Tubs de coure se
CARACTERÍSTIQ

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

999 Ventilación de
88 Conductos de c

 DE CONTROL DE

E CONTROL: 
control a realitzar s
bricant el certificat 
ocumentació tècni
operacions de des
e les unitats de ven
el, nº de sèrie, vel
s de conductor, re
a documentació d’
nforme amb els res
ESA DE MOSTRES
 el control dels ma
  DE RESULTATS 
el control dels m
empresa instal·lad

ORIS PER A INSTA
SORIS PER A XEM

QUE CONTEMPLA 
W43000. 
CARACTERÍSTIQUE

nts auxiliars (supor
QUES GENERALS: 
seves característiq
unt de la instal·laci

 DE SUBMINISTRA

t: A l'albarà de lliur

 cm 
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

va de compliment 

CESSORIS PER A G
CESSORIS DE CO
 COURE SEMIDUR

QUE CONTEMPLA 
9500,BF528300. 

CARACTERÍSTIQUE

emidur, sense sold
QUES GENERALS: 

nyeria, Arquitectu
42 22 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 edificios. Conduc
chapa  metálica. E

 RECEPCIÓ 

són les següents:  
 de les característi
ca subministrada.
càrrega i emmaga
ntilació complei xin
locitat (rpm), potè
gulació, Cabal (m
’assaigs realitzats 
sultats del control 
S: 
aterials i equips qu
 I ACTUACIONS EN

materials, totes les
dora, s’ha de comu

AL·LACIONS DE CL
ENEIES I CONDUC

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

rts, abraçadores, e

ques (qualitat, dim
ó en cap de les se

AMENT I EMMAGA

rament han de con

ts contra els impa

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

GASOS I FLUIDS 
OURE 
R 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

dadura, per a aigua

ura i Medi Ambien

element 
ada a l’obra 

ctos de aire de cha
spesores. Uniones

 
ques tè cniques d
 

atzematge dels equ
n els requisits espe
ncia (CV), tensió (
3 /h), dimensions,
 pel fabricant. 
 efectuat en els ma

ue es rebin a l’obra
N CAS D’INCOMPL
s anomalies, inco
unicar a DF, que h

LIMATITZACIÓ, CA
CTES CIRCULARS

TS 

etc.). 

mensions, etc.) ha
eves aplicacions. 

ATZEMATGE 

nstar les caracterís

actes, la pluja, les 

element 
ada a l’obra 

TS 

a i gas en aplicaci

nt                        

apa metálica y acc
s. Refuerzos. 

els equips i mater

uips. 
ecificats en projec
(V), consum, veloc
, potència i pressi

aterials rebuts. 

a. 
LIMENT: 

ompliment de les 
haurà de decidir la 

ALEFACCIÓ I VEN
S 

an de ser els adeq

stiques d'identifica

humitats i dels rai

ons sanitàries i de

                            

cesorios, de secció

ials que s’han d’ut

cte i estiguin identi
citat motor, arrenc
ó acústica). 

especificacions, d
 substitució total o

NTILACIÓ MECÀNI

quats per al condu

ció següents: 

gs del sol. 

e calefacció. 

                            

ón rectangular. Dim

tilitzar. 

ficades. Verificar: 
cada, tipus de prot

desviacions del pr
o parcial del materi

CA 

ucte i no han de f

                            

mensiones. 

 
teccions elèctrique

rojecte i variacion
rial rebut. 

fer disminuir les c
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caracterí stiques 
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El tub ha de ser 
rebaves. 
- Composició quí
- Estat metal.lúrg
- El tipus de cour
Els tubs de diàm
següent informac
- Marcatge perma
     - Referència a
     - Marca identi
     - La data de fa
- Marcatge durad
     - Mides nomin
     - Identificació
Els tubs de diàme
Tots els tubs han
Llargària:  Barres
Toleràncies: 
- Diàmetre exterio

- Gruix de 

           
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
UNE-EN 1057:20
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

recte, rodó, llis, b

ímica: Cu + Ag:  m
gic (UNE-EN 1173)
re es designa indis
etre comprés entr
ció com a mínim: 
anent (llegible fins
a la norma EN 105
ificativa del fabrica
abricació: any i tri
dor (llegible fins al 
nals de la secció t
 de l’estat metal·lú
etre => 6 mm i <

n de portar el símb
s de 3 m o 5 m 

or nominal: 
+--------
¦ Diàmetr
¦        
¦--------
¦        
¦      > 
¦--------
¦      6 
¦--------
¦     18 
¦--------
¦     28 
¦--------
¦     54 
¦--------
¦     76 
¦--------
¦     89 
¦--------
¦    108 
+--------

paret: 
+-
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦-
¦ 
¦-
¦ 
+-

           

 DE SUBMINISTRA

t: No hi ha condici
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

007 Cobre y aleaci

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO

nyeria, Arquitectu
42 22 

ben net de dins i d

mí n. 99,90%;  0,0
):  R250 (semidur)
stintament com: C
e 10 mm i 54 mm

s al final del cicle d
57 
ant 
mestre (I a IV) o a
 moment de la pos
transversal: diàme
úrgic 
< 10 mm, o de dià
bol normalitzat CE,

------------
re exterior 
    (mm)   

------------
           
     ¦     

------¦-----
     ¦     

------¦-----
     ¦     

------¦-----
     ¦     

------¦-----
     ¦     

------¦-----
     ¦     

------¦-----
     ¦    1

------¦-----
     ¦    1

------------

-------------
Diàmetre ext
    nominal 
            
     (mm)   

-------------
    < 18 mm 

-------------
   => 18 mm 

-------------
(*) ± 10%  

AMENT I EMMAGA

ons específiques d
ts contra els impa

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

iones de cobre. Tu

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC

ura i Medi Ambien

e fora, i sense de

015% =< P =< 
). Resistència mí n
u-DHP o CW024A

m, ambdós incloso

de vida de la instal

any i mes (1 a 12) 
sada en marxa de 
tre exterior x gruix

àmetre > 54 mm,
 també uniformem

------------
nominal ¦  
        ¦  

---------¦--
        ¦  
=<      ¦  

---------¦--
18      ¦  

---------¦--
28      ¦  

---------¦--
54      ¦  

---------¦--
76      ¦  

---------¦--
89      ¦  

---------¦--
108      ¦  
---------¦--
159      ¦  
------------

------------
terior ¦  To
      ¦----
      ¦    
      ¦    

-------¦----
      ¦    

-------¦----
      ¦    

------------
per a tubs d

ATZEMATGE 

de subministrame
actes. S'han d'apila

element 
ada a l’obra 

ubos redondos de 

CUMENTACIÓ: 

nt                        

efectes apreciables

 0,040% 
nima a la tracció 2

A 
os, han d’anar mar

l·lació) 

 
 la instal·lació): 
x de la paret 

, han d’incorporar 
ment distribuit al lla

------------
  Tolerànci
           

------------
  aplicable
  diàmetre 

------------
     ± 0,04

------------
     ± 0,05

------------
     ± 0,06

------------
     ± 0,07

------------
     ± 0,07

------------
     ± 0,07

------------
     ± 0,2 

------------

------------
olerància en
------------
  g < 1 mm 
    (%)    

------------
   ± 10    

------------
   ± 10    

------------
de 35 mm, 42

nt. 
ar horitzontalment 

 cobre, sin soldad

                            

s. Els extrems han

250 MPa 

rcats al llarg de la 

 un marcatge simi
arg de la seva long

------------
es en el dià
      (mm)  
------------
 al    ¦    
mig    ¦ qua
-------¦----
       ¦    
-------¦----
       ¦    
-------¦----
       ¦    
-------¦----
       ¦    
-------¦----
       ¦    
-------¦----
       ¦    
-------¦----
       ¦    
------------

------------
n el gruix d
------------
   ¦     g 
   ¦       

----¦-------
   ¦      ±

----¦-------
   ¦      ±

------------
2 mm i 54 mm

 i paral·lelament so

ura, para agua y g

                            

n  d'acabar amb un

seva longitud, cad

lar a l’anterior, alm
gitud. 

------------
àmetre exter
           

------------
aplicable a

alsevol diàm
------------
   ± 0,09  

------------
   ± 0,10  

------------
   ± 0,11  

------------
   ± 0,15  

------------
   ± 0,20  

------------
   ± 0,30  

------------
   ± 0,4   

------------

------------
de la paret 
------------
=> 1 mm    
(%)        

------------
± 13        
------------
± 15 (*)    
------------
m amb un gru

obre superfícies pl

as en aplicaciones

                            

n tall perpendicula

da 600 mm com a

menys en ambdós 

-------+ 
rior   ¦ 
      ¦ 

-------¦ 
a      ¦ 
metre  ¦ 
-------¦ 
      ¦ 

-------¦ 
      ¦ 

-------¦ 
      ¦ 

-------¦ 
      ¦ 

-------¦ 
      ¦ 

-------¦ 
      ¦ 

-------¦ 
      ¦ 

-------+ 

-+ 
¦ 

-¦ 
¦ 
¦ 

-¦ 
¦ 

-¦ 
¦ 

-+ 
uix de paret d’1

lanes. 

s sanitarias y de c
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ar a l'eix i sense 

a màxim, amb la 

 extrems. 

1,2 mm 

calefacción. 
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El subministrado
sistema d’avalua
 - Productes per 
 - Productes per 
no destinada al c
classe A1 confor
     - Sistema 4: D
 - Productes per
refrigeració d'edif
calefacció o refrig
     - Sistema 3: D
 - Productes per 
o combustible de
de reducció de la
     - Sistema 1: C
El símbol normal
comercial que l’a
- Nom, marca co
- Els dos últims d
- Referència a la 
- Descripció del p
- Informació sob
següents: 
     - Reacció al fo
     - Resistència 
     - Pressió inter
     - Toleràncies 
     - Resistència 
     - Soldabilitat 
     - Estanquitat: 
     - Durabilitat d
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar al fab
- Control de la do
- Control del mat
- Control de rece
- Contrastar la do
- Control dimens
- Control visual i 
- Realització d’ in
CRITERIS DE PR
S’ha de comprov
INTERPRETACIÓ
Ha de ser  refusa
No s'han d’adme
 
BFC - TUBS I AC
 
0.- ELEMENTS Q
BFC15B00,BFC9
1.- DEFINICIÓ I C
 
Tubs de poliprop
CARACTERÍSTIQ
En un examen vis
impureses, porus
tubs han d'estar t
Per a qualsevol c
per al tub (Scalc.
Les toleràncies d
La pressió màxim
tub i de la classe
Les característiqu
2. 
Les característiqu
El tub ha de porta
- Referència a la 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

r ha de  posar a d
ció de conformitat
a instal·lacions pe
 a instal·lacions d'
consum humà. * 
rmement a la Decis
Declaració de conf
r a instal·lacions p
ficis, des del dipò
geració de l'edifici
Declaració de conf
 a instal·lacions d'
estinat al subminis
a xarxa d'entrada d
Certificació de Con
litzat CE (d’acord 
acompanya i anirà 
omercial i adreça e
dígits de l’any en q
 norma europea EN
producte: nom gen
bre aquelles carac

oc 
 a l’aixafament 
rior 
 dimensionals 
 a les altes temper

 gasos i líquids 
e la resistència a l

E CONTROL: 
control a realitzar s
bricant els certifica
ocumentació tècni
terial de soldadura 
pció dels material
ocumentació  amb
ional de tubs i acc
 dimensional de và
nforme amb els res
ESA DE MOSTRES

var per mostreig a 
  DE RESULTATS 

at el material que n
tre tubs en bobina

CCESSORIS DE PO

QUE CONTEMPLA 
3P5W,BFC93P5Y.

CARACTERÍSTIQUE

ilè a pressió per a
QUES GENERALS: 
sual sense augme
s i qualsevol altre i
tallats perpendicul
classe de condició
.), sigui menor o ig
dimensionals han d
ma de servei i la te
 de condició de se
ues mecàniques d

ues físiques i quím
ar marcades, cada
 norma EN 15874 

nyeria, Arquitectu
42 22 

disposició de la D
t aplicable, d’ acor

er al transport, eva
àrees subjectes a 
Productes o mate
sió 96/603/CE, i le
formitat del fabrica
per al transport, d
sit d'emmagatzem
:   
formitat del fabrica
àrees subjectes a 
strament dels siste
dels sistemes de c
nformitat CE  
amb la directiva 9
 acompanyat de la

enregistrada del fab
que es va fixar el m
N 1057 
nèric, material, mid
cterístiques essenc

ratures 

l’ aixafament, pres

són les següents:  
ats de les caracterí
ca subministrada.
 (% plata) 
s i lloc d’emplaçam

b els materials i am
cessoris (diàmetre
àlvules i altres elem
sultats del control 
S: 
 cada recepció. 
 I ACTUACIONS EN
no compleixi amb e
a (recuit). Quan s’ 

OLIPROPILÈ 

EL PLEC 
. 
ES DELS ELEMEN

 instal·lacions de t

nts, les superfí cie
imperfecció que p
larment al seu eix,
ó de servei, pressió
gual que els valors
de complir amb els
emperatura d’aplic
ervei. 
del tub, comprovad

miques del tub, ha 
a m, les dades seg
 

ura i Medi Ambien

F en el cas que a
rd amb el que disp
cuació o emmaga
 reglamentacions 
rials que no nece
es seves modificac
ant  
distribució o emm

matge exterior o l'ú

ant i Assaig inicial 
 reglamentacions 
emes de calefacci
alefacció o refrige

93/68/CEE) es col
a següent informac
bricant 

marcatge 

des,... i ús previst 
cials que procede

ssió interior i estan

 
ístiques tè cniques
 

ment. 
mb els requeriment
 i espessor) 

ments (tipus i pres
 efectuat. 

N CAS D’INCOMPL
els requeriments d
especifiqui en bar

TS 

transport i distribu

es interna i externa
ugés impedir als t
 amb un tall net. 
ó de disseny i dià 
s definits a les taul
s valors de la taula
ació, ha de comp

des segons la UNE

de complir amb l’
güents: 

nt                        

aquesta ho sol·licit
posa l’apartat 7.2.
atzematge d'aigua 
sobre reacció al f
ssiten sotmetre's 
cions):   

magatzematge de 
última unitat de red

 de tipus  
sobre reacció al f
ió o climatització d
ració d'edificis:   

l·locarà  sobre el 
ció: 

 
ixin recollides a la

nquitat 

s dels materials. 

ts de la instal·lació

ssió nominal) 

LIMENT: 
del projecte. 
rres de coure dur. 

ució de fluids. 

a dels tubs han de 
tubs complir els re

 metre nominal, el 
les 1, 2 o 3 de la E
a 7 de la EN ISO 1
lir amb els valors 

E-EN 921, han de 

especificat en l’ap

                            

ti, la documentaci
1 del CTE: 
no destinada al co
oc utilitzades per 
a assaig de reacc

gas o gasoil per 
ducció de pressió 

oc utilitzades per 
d'edificis per a res

producte, o en el 

a taula ZA.1 de la

ó segons projecte.

 ser llises i estar n
equisits establerts 

 gruix de paret mín
EN ISO 15874-2 , 
5874-2. 
de l’annex A de la

 complir amb l’ es

partat 8 de la norm

                            

ó següent, que ac

onsum humà,  
al transport, evacu

ció al foc (per exe

a subministramen
de la red fins a l'e

al transport, distrib
serves d'emmagatz

seu defecte sobre

a norma EN 1057

 (Verificar el marc

etes i exemptes d
en la norma EN IS

nim, ha de ser tal 
en funció del tipus

a norma EN ISO 15

specificat en l’apar

a EN ISO 15874-2

                            

credita el marcatg

uació o emmagatz
emple productes o

nt de sistemes d
entrada del sistem

bució o emmagat
tzematge externes 

e l’etiqueta o en la

, que han de ser 

catge a tubs i acce

e ratlladures, amp
SO 15874-2. Els ex

que, el valor de la
s de material. 

5874-2, en funció 

rtat 7 de la norma 

2. 
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e CE, segons el 

zematge d'aigua 
o materials de la 

e calefacción o 
ma de la caldera, 

zematge de gas 
 o l'última unitat 

a documentació 

com mínim les 

essoris). 

polles, 
xtrems dels 

a sèrie calculada 

 del material del 

 EN ISO 15874-
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- Nom del fabrica
- Diàmetre exterio
- Classe de dime
- Tipus de materi
- Classe d’aplicac
- Opacitat (si es d
- Data i lloc de fa
Les marques s’h
Material: 
- PP-H: Polipropi
- PP-B: Polipropi
- PP-R: Polipropi
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
UNE-EN ISO 158
Generalidades (IS
UNE-EN ISO 158
(ISO 15874-2:20
 
BFQ - AÏLLAMEN
BFQ3 - AÏLLAME
 
0.- ELEMENTS Q
BFQ33A9A,BFQ3
1.- DEFINICIÓ I C
 
Aïllaments tèrmic
CARACTERÍSTIQ
La superfície ha d
El material de l'aï
No ha de despen
No patirà deform
Llargària:  2 m 
 Conductivitat tèr
Temperatures d'ú
 Temperatures d'
 Reacció contra e
 Les característiq
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 102
UNE 53127:2002
pequeña. 
 
5.- CONDICIONS 
 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

ant o marca come
or nominal i gruix 
nsió 
ial 
ció relacionada am
declarada pel fabr

abricació (ha de se
an de ser llegibles

lè-homopolímer 
lè-copolímer bloc 
lè-copolímer al atz

 DE SUBMINISTRA

t: No hi ha condici
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

874-1:2004 Siste
SO 15874-1:2003
874-2:2004 Sistem
003) 

NTS TÈRMICS PER
ENTS TÈRMICS PE

QUE CONTEMPLA 
33A7A,BFQ33A6A.
CARACTERÍSTIQUE

cs amb escumes e
QUES GENERALS: 
de ser llisa i a la s
ïllament no ha de c
dre olors a la temp
acions com a con

rmica a 20°C:  <=
ús d'aïllaments per
ús d'aïllaments pe
el foc (UNE 53-12
ques anteriors es d

 DE SUBMINISTRA

t: Embalats en paq
e: Apilats horitzon

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

27/2007, de 20 de
2 Plásticos celula

 DE CONTROL DE

nyeria, Arquitectu
42 22 

rcial 
de la paret nomina

mb la pressió de d
icant) 
er possible fer la tr
s a simple vista un

 
zar 

AMENT I EMMAGA

ons específiques d
ts contra els impa

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

emas de canalizac
) 

mas de canalizació

R A TUBS 
ER A TUBS AMB E

EL PLEC 
. 
ES DELS ELEMEN

elastomèriques pe

ecció s'han d'apre
contenir substànci
peratura a la que e

nseqüència de la te

= 0,041 W/m K 
r a tubs freds:  >=
er a tubs calents:  4
7):  Autoextingible

determinaran sego

AMENT I EMMAGA

quets. 
talment sobre sup

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

e julio, por el que s
ares. Determinació

 RECEPCIÓ 

ura i Medi Ambien

al 

isseny 

raçabilitat del prod
 cop instal·lat el tu

ATZEMATGE 

de subministrame
actes. S'han d'apila

element 
ada a l’obra 

ción en materiales

ón en materiales p

ESCUMES ELASTO

TS 

r a tubs d'aigua fre

eciar els alveols pro
es en la que es pu

estarà sotmès. 
emperatura ni degu

= 10°C 
40°C - 65°C 
e 
ns el RITE "Reglam

ATZEMATGE 

perfícies planes, pr

element 
ada a l’obra 

se aprueba el Regl
ón de las caracte

nt                        

ducte) 
ub. 

nt. 
ar horitzontalment 

s plásticos para 

plásticos para insta

OMÈRIQUES 

eda o calenta. 

ropis de l'escuma. 
uguin desenvolupa

ut a una acumulac

mento de Instalaci

rotegits contra les 

amento de Instala
erísticas de comb

                            

 i paral·lelament so

instalaciones de 

alaciones de agua

 
ar microorganisme

ció accidental del c

iones Térmicas en

 pluges, les humita

ciones Térmicas e
bustión de probeta

                            

obre superfícies pl

agua caliente y f

a caliente y fría. Po

es. 

condensat. 

 los Edificios". 

ats i els  impactes

en los Edificios. (R
as en posición ho

                            

lanes. 

fría. Polipropileno

olipropileno (PP). 

s. 

RITE) 
orizontal sometid
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 (PP). Parte 1: 

Parte 2: Tubos. 

as a una llama 
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OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar a l fab
- Contrastar la do
- Control de la do
- Realització d’ in
CRITERIS DE PR
S’ha de comprov
INTERPRETACIÓ
No s’ha d’ accep
En cas de discrep
 
BFW - ACCESSO
 
0.- ELEMENTS Q
BFW52AB0,BFW
1.- DEFINICIÓ I C
 
Conjunt d'access
d'urbanització pe
CARACTERÍSTIQ
El material, la sev
d'aquest en cap d
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat composad
 
4.- NORMATIVA 
 
La mateixa norm
 
BFY - ELEMENTS
 
0.- ELEMENTS Q
BFY5AA00,BFY5A
1.- DEFINICIÓ I C
 
Conjunt d'elemen
S'han considerat 
- Per a tubs (mat
 - Per aïllaments 
 CARACTERÍSTIQ
El material, la qu
instal·lació en ca
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat composad
 
4.- NORMATIVA 
 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

E CONTROL: 
control a realitzar s
bricant els certifica
ocumentació amb 
ocumentació tècni
nforme amb els res
ESA DE MOSTRES

var per mostreig de
  DE RESULTATS 

ptar material que no
pàncies amb les e

ORIS GENÈRICS D

QUE CONTEMPLA 
529B0,BFW528B0

CARACTERÍSTIQUE

soris per a tubs 
r a la total execuc

QUES GENERALS: 
va qualitat i les ca
de les seves aplica

 DE SUBMINISTRA

t: A l'albarà de lliur

e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

da pel conjunt de p

DE COMPLIMENT

ativa que s’apliqui

S DE MUNTATGE 

QUE CONTEMPLA 
A900,BFY5A800,B

CARACTERÍSTIQUE

nts especials per a
 els tipus següents
terials per a la unió
tèrmics (material 

QUES GENERALS:
ualitat, els diàmet
p de les seves apl

 DE SUBMINISTRA

t: A l'albarà de lliur

e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

da pel conjunt de p

DE COMPLIMENT

nyeria, Arquitectu
42 22 

són les següents:  
ats de característiq
 els materials i am
ca subministrada.
sultats del control 
S: 
e cada tipus d’aï ll
 I ACTUACIONS EN
o reuneixi les cond

exigències del proj

E TUBS PER A GA

EL PLEC 
0,BFWC1520,BFW
ES DELS ELEMEN

i per a recobrim
ió de la conducció

aracterístiques físiq
acions. 

AMENT I EMMAGA

rament han de con

ts contra els impa

ENT 

peces necessàries 

T OBLIGATORI 

i als tubs, en funci

 DE TUBS DE GAS

EL PLEC 
BFYQ3060,BFYC15
ES DELS ELEMEN

a l'execució de con
s: 
ó entre tubs o entr
per a la unió i sub
 
res, etc., han de 
licacions. 

AMENT I EMMAGA

rament han de con

ts contra els impa

ENT 

peces necessàries 

T OBLIGATORI 

ura i Medi Ambien

 
ques tècniques i h
b els requisits tè r
 
 efectuat. 

ament i tipus d’ins
N CAS D’INCOMPL
dicions d’espesso
ecte s’ha d’accept

ASOS I FLUIDS 

WC1M20,BFWC1R2
TS 

ents aïllants de t
ó o xarxa a la qual 

ques, mecàniques

ATZEMATGE 

nstar les caracterís

actes, la pluja, les 

 per a muntar 1 m

ió dels fluids que t

SOS I FLUIDS 

520,BFYC1M20,B
TS 

nduccions. 

re tubs i accessori
jecció, cintes adhe

ser els adequats 

ATZEMATGE 

nstar les caracterís

actes, la pluja, les 

 per a muntar 1 m

nt                        

omologacions del
rmics del projecte.

stal·lació a aïllar. 
LIMENT: 
r i característiques
tar o refusar el ma

20. 

tubs (colzes, deri
 pertanyin. 

s i dimensionals, h

stiques d'identifica

humitats i dels rai

m de tub. 

transportin. 

FYC1R20. 

s) 
esives, etc.) 

 per al tub, i no h

stiques d'identifica

humitats i dels rai

m de tub. 

                            

s materials. 
. (temperatures m

s tèrmiques requer
aterial segons crite

vacions, reduccio

han de ser compat

ció següents: 

gs del sol. 

han de fer dismin

ció següents: 

gs del sol. 

                            

àximes i mínimes,

rides en la instal·la
eri de la DF. 

ons, etc.), utilitzat

tibles amb les del 

uir les característ

                            

, i espessors). 

ació a aïllar. 

ts en instal·lacion

 tub, i no han de f

tiques prò pies de
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ns d'edificació i 

fer disminuir les 

el conjunt de la 
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La mateixa norm
 
BG - MATERIALS
BG1 - CAIXES I A
BG14 - CAIXES P
 
0.- ELEMENTS Q
BG144B02. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Caixes per a quad
S'han considerat 
- Plàstic 
- Metàl·lic 
- Plàstic i metàl·l
S'han considerat 
- Per a encastar 
 - Per a muntar s
 CARACTERÍSTIQ
La caixa ha d'esta
Ha de tenir una te
El cos ha de port
PLÀSTIC: 
El cos ha de ser 
La tapa ha de se
extraible per filera
La porta ha de se
METÀL·LICA: 
La tapa ha d'éss
mecanismes de m
Ha de portar un s
El cos ha de ser 
Gruix de la xapa d
 PER A ENCASTA
Ha de portar obe
La porta i el bast
Amplària del perf
Distància entre e
 Grau de protecc
 Grau de protecc
 PER A MUNTAR
Ha de portar emp
AMB PORTA: 
La tapa ha de se
extraible per filera
La porta ha de se
PLÀSTIC-METÀL
La tapa ha de se
extraible per filera
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 842
 
BG16 - CAIXES D
 
0.- ELEMENTS Q
BG161331. 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

ativa que s’apliqui

S PER A INSTAL·L
ARMARIS 
PER A QUADRES 

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

dres de distribució
 els materials segü

ic 
 els tipus de col·lo

superficialment 
QUES GENERALS:
ar formada per un
extura uniforme i s
tar regleta de born

de plàstic i ha de p
er del mateix mat
a com a mínim. Ha
er del mateix mate

ser de xapa d'acer
maniobra amb una
sistema de fixació 
de xapa d'acer pro
d'acer:  >= 1 mm
AR: 
rtures per al pas d
iment han de ser d
fil:  35 mm 
l perfil i la tapa (DI
ió amb tapa i porta
ió amb tapa (UNE 

R SUPERFICIALME
premtes de ruptura

er del mateix mat
a com a mínim. Ha
er de xapa d'acer p
L·LICA AMB PORTA
er del mateix mat
a com a mínim. Ha

 DE SUBMINISTRA

t: En caixes. 
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

2/2002 de 2 de ag

DE DERIVACIÓ RE

QUE CONTEMPLA 

nyeria, Arquitectu
42 22 

i als tubs, en funci

LACIONS ELÈCTRI

DE DISTRIBUCIÓ 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

ó amb o sense por
üents: 

ocació següents: 

 
 cos, uns perfils d

sense defectes. 
s per a connectar 

portar empremtes 
terial que el cos i
a d'anar fixada al c
rial que la resta i h

r protegit amb pint
a tapeta extraible p
 amb el cos. 
otegida amb pintur
m 

de tubs. 
de xapa d'acer pro

IN 43880):  45 mm
a (UNE 20-324):  
 20-324):  >= IP
NT: 
a per al pas de tub

terial que el cos i
a d'anar fixada al c
protegida amb pint
A: 
terial que el cos i
a d'anar fixada al c

AMENT I EMMAGA

ts contra els impa

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

osto, por el que se

ECTANGULARS 

EL PLEC 

ura i Medi Ambien

ió dels fluids que t

IQUES 

 

TS 

rta. 

e suport de mecan

 neutres o terres i 

 de ruptura per al p
 ha de portar filer
cos. 
ha de tancar per pr

tura anticorrosiva 
per filera. 

ra anticorrosiva int

tegida amb pintura

m 
>= IP-425 
-405 

bs i orificis per a la

 ha de portar filer
cos. 
tura anticorrosiva 

 ha de portar filer
cos. 

ATZEMATGE 

actes, la pluja, les 

element 
ada a l’obra 

e aprueba el Regla

nt                        

transportin. 

nismes fixats al co

ha d'oferir la poss

pas de tubs i orific
res d'obertures pe

ressió. 

 interiorment i ext

teriorment i exterio

a anticorrosiva int

a seva fixació. 

res d'obertures pe

interiorment i exte

res d'obertures pe

humitats i dels rai

amento Electrotécn

                            

os i una tapa, amb

sibilitat de connect

cis per a la seva fix
er a fer accessible

eriorment i ha de 

orment. 

eriorment i exterio

er a fer accessible

riorment i ha de ta

er a fer accessible

gs del sol. 

nico de Baja Tens

                            

b porta o sense. 

ar-hi altres cables

xació. 
es els mecanisme

 portar fileres d'ob

rment i ha de tanc

es els mecanisme

ancar per pressió. 

es els mecanisme

ión. REBT 2002 

                            

s. 

es de maniobra, a

bertures per a fer 

car per pressió. 

es de maniobra, a

 

es de maniobra, a
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1.- DEFINICIÓ I C
 
Caixes de derivac
S'han considerat 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat 
- Normal 
 - Estanca 
 - Antihumitat 
 - Antideflagrant 
 CARACTERÍSTIQ
La caixa ha d'esta
Quan és per a en
Quan és per a mu
Grau de protecció

GRAU DE PROTE
El cos ha de tenir
Temperatura d'au
 Grup d'explosió 
 GRAU DE PROT
El cos ha de port
GRAU DE PROTE
Entre la tapa i el c
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa ha
El cos i la tapa ha
La tapa ha de po
PLÀSTIC: 
La tapa ha de po
Resistència a la f
PLANXA: 
El cos i la tapa ha
La tapa ha de po
FOSA D'ALUMINI
La tapa ha de po
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 842
 
BG2 - TUBS, CAN
BG21 - TUBS RÍG
 
0.- ELEMENTS Q
BG21H710,BG21
1.- DEFINICIÓ I C

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

CARACTERÍSTIQUE

ció. 
 els materials segü

 els graus de prote

QUES GENERALS:
ar formada per un

ncastar, el cos ha d
untar supeficialme
ó (UNE 20-324): 

┌──────
│      
│──────
│Materi
│──────
│Plàsti
│Plasti
│Planxa
│Fosa d
└──────

ECCIÓ ANTIDEFLA
r orificis roscats p
utoinflamació (T): 
(UNE 20-320):  IIB
ECCIÓ NORMAL, E
tar empremtes de 
ECCIÓ ANTIHUMIT
cos hi ha d'haver u

an de ser d'acer em
an d'estar protegits
rtar sistemes de fi

rtar un sistema de
flama (UNE-EN 60

an d'estar protegits
rtar sistemes de fi
I: 
rtar sistemes de fi

 DE SUBMINISTRA

t: En caixes. 
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

2/2002 de 2 de ag

NALS, SAFATES I
GIDS NO METÀL·L

QUE CONTEMPLA 
1HA10. 
CARACTERÍSTIQUE

nyeria, Arquitectu
42 22 

ES DELS ELEMEN

üents: 

ecció següents: 

 
 cos i una tapa. Ha
de portar aletes o 
ent, el cos ha de po

────────────
           

────────────
ial       │ 
──────────│─
ic        │>
ificada   │>
a d'acer  │>
d'alumini │>
────────────

AGRANT: 
per al pas de tubs. 
 300 <= T <= 4
B 
ESTANCA O ANTIH
ruptura per al pas 

TAT: 
un junt d'estanquit

mbotit plastificat. 
s interiorment i ext
xació al cos mitjan

e fixació amb el co
0707):  Autoextingi

s interiorment i ext
xació al cos mitjan

xació al cos mitjan

AMENT I EMMAGA

ts contra els impa

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

osto, por el que se

 COLUMNES PER
LICS 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

ura i Medi Ambien

TS 

a de tenir un aspe
superfícies d'anco
ortar orificis per a 

────────────
           

────────────
Normal   │ 

──────────│─
>= IP-405 │>
>= IP-517 │>
>= IP-517 │>
>= IP-517 │>
────────────

 
450°C 

HUMITAT: 
 de tubs. 

tat. 

teriorment contra 
nçant cargols, i  a

s. 
ible 

teriorment contra 
nçant cargols, i  a

nçant cargols, i  a

ATZEMATGE 

actes, la pluja, les 

element 
ada a l’obra 

e aprueba el Regla

 A MECANISMES 

TS 

nt                        

cte uniforme i sen
oratge. 
 la seva fixació. 

────────────
      Tipus

────────────
Estanca  │ 

──────────│─
>= IP-535 │ 
>= IP-537 │ 
>= IP-537 │ 
>= IP-537 │ 
────────────

la corrosió. 
aquests han de ser

la corrosió. 
aquests han de ser

aquests han de ser

humitats i dels rai

amento Electrotécn

 

                            

nse defectes. 

─────────────
            

─────────────
Antihumitat 

─────────────
 >= IP-545  
 >= IP-547  
 >= IP-547  
 >= IP-547  

─────────────

r de material antico

r de material antico

r de material antico

gs del sol. 

nico de Baja Tens

                            

────────────
           

────────────
│Antideflag

─│──────────
│      -   
│      -   
│  >= IP-55
│  >= IP-55

────────────

orrosiu.  

orrosiu.  

orrosiu.  

ión. REBT 2002 

                            

─────┐ 
    │ 

─────│ 
grant│ 
─────│ 
    │ 
    │ 

57   │ 
57   │ 
─────┘ 

      Pàgina 88 



 

Solventa 6, S.L.P
Telf: 972 23 38 7

 
Tub rígid no metà
CARACTERÍSTIQ
S'ha de poder co
Han d'estar disse
Ha de suportar bé
L'interior dels tub
El diàmetre nomi
El diàmetre interio
Les dimensions h
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
Han de situar-se 
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 842
UNE-EN 50086-1
UNE-EN 60423:1
accesorios. 
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
Han d'estar marc
- Nom del fabrica
 - Marca d'identif
- El marcatge ha 
- Han de incloure
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar del fa
- Control de la do
- Control d’identif
- Realització i em
- Assaigs: 
     - Propagació 
     - Instal·lació i 
     - Verificació d
CRITERIS DE PR
Es realitzaran els 
ja sigui rígid, flex
INTERPRETACIÓ
Segons criteri de
 
BG22 - TUBS FL
 
0.- ELEMENTS Q
BG22H710. 
 
5.- CONDICIONS 
CONDICIONS DE 
Han d'estar marc
- Nom del fabrica
 - Marca d'identif
- El marcatge ha 
- Han de incloure
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar del fa

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

àl·lic de fins a 160
QUES GENERALS: 

rbar en calent, sen
enyats i construïts 
é els ambients cor

bs ha d'estar exem
nal ha de ser el de
or mínim l’ha de d
han de cumplir la n

 DE SUBMINISTRA

t: En feixos de tubs
e: En llocs protegi
 en posició horitzo

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

2/2002 de 2 de ag
1:1995 Sistemas d
1996 Tubos de p

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
cats amb: 
ant 
ficació dels produc
 de ser llegible 
e les instruccions d
E CONTROL: 
control de qualitat d
abricant els certific
ocumentació tècni
ficació dels mater

missió d’informes a

de la flama segon
 posta en obra seg

de l’aspecte superf
ESA DE MOSTRES
 assaigs a la recep

xible o soterrat.  
  DE RESULTATS 
 la DF, podrà  ser 

EXIBLES I CORBA

QUE CONTEMPLA 

 DE CONTROL DE
 MARCATGE I CO

cats amb: 
ant 
ficació dels produc
 de ser llegible 
e les instruccions d
E CONTROL EN CA
control de qualitat d
abricant els certific

nyeria, Arquitectu
42 22 

0 mm de diàmetre 

nse reducció notab
 de manera que le
rrossius i els cont

mpt de rebaves i alt
e l’exterior del tub 
declarar el fabrican
norma EN-60423.

AMENT I EMMAGA

s de llargària >= 
ts dels impactes i 

ontal. L'alçària d'em

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

osto, por el que se
de tubos para insta
protección de co

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC

ctes 

de muntatge corre

de Canalitzacions 
ats dels materials 
ca subministrada 
ials i lloc d’emplaç
amb resultats dels

s norma R.E.B.T /
gons norma R.E.B
ficial segons norm
S: 
pció dels materials

 I ACTUACIONS EN
acceptat o rebutja

ABLES NO METÀL

EL PLEC 

 RECEPCIÓ 
NTROL DE LA DOC

ctes 

de muntatge corre
ANALITZACIONS I 
de Canalitzacions 
ats dels materials 

ura i Medi Ambien

nominal. 

ble de la seva secc
s seves caracterís
actes amb greixos
res defectes que p
i s’ha d’expressar 

nt. 
 

ATZEMATGE 

 3 m. 
 dels raigs solars. 

mmagatzematge no

element 
ada a l’obra 

e aprueba el Regla
alaciones eléctrica
nductores. Diáme

CUMENTACIÓ: 

esponents 

i Accessoris, són 
 emprats i verifica

çament (alçada, di
 assaigs  

/ UNE-EN 50085-1
.T / UNE 20.460 

ma projecte/  UNE-E

s, verificant tot el t

N CAS D’INCOMPL
at tot o part del ma

·LICS 

CUMENTACIÓ: 

esponents 
ACCESORIS: 
i Accessoris, són 
 emprats i verifica

nt                        

ció. 
stiques en ú s norm
s i olis. 
pugin fer malbé els
r en milímetres.  

 
o ha de sobrepass

amento Electrotécn
as. Parte 1: Requis
etros exteriores d

 les següents: 
ar l’adequació  als 

istàncies, capacita

1 / UNE-EN 50086

EN ISO 1461 

traçat de la instal·l

LIMENT: 
aterial de la partida

 les següents: 
ar l'adequació  als r

                            

mal siguin segures

s conductors o fer

sar els 1,5 m. 

nico de Baja Tens
sitos generales. 
de los tubos para

requisits del proje

at) 

6-1 

lació  de safates i 

a. 

requisits del projec

                            

s i sense perill per 

rir a instal·ladors o

ión. REBT 2002 

a instalaciones el

cte. 

aleatòriament un t

cte. 

                            

 a l'usuari i el seu 

o usuaris. 

léctricas y roscas

tub de cada mida 
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- Control de la do
- Control d'identif
- Realització i em
- Assaigs: 
     - Propagació 
     - Instal·lació i 
     - Verificació d
 CRITERIS DE PR
Es realitzaran els 
ja sigui rígid, flex
INTERPRETACIÓ
Segons criteri de
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- En cada submin
     - Inspecció vi
     - Comprovaci
     - Recepció de
     - Comprovaci
- Per a cada tub d
     - Resistència 
     - Impacte  
     - Assaig de co
     - Resistència 
     - Resistència 
     - Grau de prot
     - Resistència 
En cas de que el 
de recepció. La D
a la marca de qu
CRITERIS DE PR
Es seguiran les in
cada assaig conc
INTERPRETACIÓ
No s'acceptaran 
Es rebutjaran els 
Es compliran les 
 
 
BG2A - CANALS 
 
0.- ELEMENTS Q
BG2A1A00. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Canal plàstic de P
CARACTERÍSTIQ
La canal ha de po
Ha de tenir una s
Les unions de do
Ha de ser resiste
Reacció en front 
Resistència a la f
Grau de protecció
 Temperatura d'e
Temperatura de s
 Potència d'utilitz
  
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Cada canaló ha d
- Nom del fabrica
- Tipus de PVC 
 - Referència a le
 Emmagatzematg
 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

ocumentació tècni
ficació dels materi

missió d'informes a

de la flama segon
 posta en obra seg

de l'aspecte superf
RESA DE MOSTRE
 assaigs a la recep

xible o soterrat.  
 DE RESULTATS I
 la DF, podrà  ser 

E CONTROL EN TU
control a realitzar s
nistrament: 
sual de l'aspecte g
ó de les dades de 

el certificat de qua
ó dimensional  (3 
de les mateixes ca
 a compressió 

orbat 
 a la propagació de
 al calor 
tecció 
 a l'atac químic 
 material disposi d
DF ha de sol·licitar
alitat del producte
ESA DE MOSTRES
nstruccions de la D
cret. 
 DE RESULTATS I
materials que no a
 subministres que 
 condicions dels a

 PLÀSTIQUES 

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

PVC rígid amb late
QUES GENERALS: 
ortar els laterals co

superfície llisa i un
os trams de canalit
nt a l'acció dels ag
 el foc (UNE-EN 13
flama (UNE 60707
ó (UNE 20-324):  
stovament Vicat (U
servei (T):  -30°C 
ació:  <= 16 kW 

 DE SUBMINISTRA

t: Empaquetat en c
de portar marcade
ant o marca come

es normes 
ge: En llocs proteg

nyeria, Arquitectu
42 22 

ca subministrada 
ials i lloc d'emplaç
amb resultats dels 

s norma R.E.B.T /
gons norma R.E.B
ficial segons norm
ES EN CANALITZAC
pció dels materials

 ACTUACIONS EN
acceptat o rebutja

U BS DE PVC PER 
són les següents:  

general dels tubs i 
 subministrament 
litat del fabricant, 
 mostres). 
aracterí stiques, es

e la flama  

de la Marca AENOR
r, en aquest cas, e
.  
S EN TUBS DE PV
DF  i els criteris ind

 ACTUACIONS EN
arribin a l' obra cor
 no superin les co

assaigs d'identifica

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

eral llis, perforat o 

onformats per que
iforme sense esqu
tzació s'han de fer
gents químics, atm
3501-1):  CL-s3,d
7):  Autoextingible 
IP-4X5 
UNE-EN ISO 306):
<= T <= +50°C
 

AMENT I EMMAGA

caixes, en mòduls 
s, a distàncies < 
rcial 

gits contra els impa

ura i Medi Ambien

çament (alçada, dis
 assaigs  

/ UNE-EN 50085-1
.T / UNE 20.460 
a projecte/  UNE-E
CIONS I ACCESSO
s, verificant tot el t

N CAS D'INCOMPL
at tot o part del ma
 A CANALITZACIO
 

 elements d'unió. 
 exigides (marques
d'acord a les cond

s realitzaran els se

R, o una altra lega
ls resultats dels as

C PER A CANALIT
dicats a les norme

N CAS D' INCOMPL
rrectament referen
ndicions de la insp

ació  segons la nor

TS 

ranurat, amb sepa

e la coberta encaix
uerdes ni deformac
r mitjançant eleme
mosferes humides
0 

: 81°C/mm, 64° C/
C 

ATZEMATGE 

 de 3 m de llargàri
1 m, de forma ind

actes, dels raigs s

nt                        

stàncies, capacita

1 / UNE-EN 50086

EN ISO 1461 
ORIS: 
traçat de la instal·l

IMENT EN CANAL
aterial de la partida
NS DE SERVEIS: 

s, albarà o etiquete
dicions del plec. 

egüents assaigs (U

lment reconeguda
ssaigs correspone

TZACIONS DE SER
es UNE EN 50086-

LIMENT EN TUBS 
nciats i acompanya
pecció  visual o le
rma UNE EN 5008

arador o sense. 

xi a pressió sobre 
cions. 

ents especials d'ad
, corrosives o sali

/ 1/19 mm 

ia. S'admet una to
deleble i ben visible

solars i sense cont

                            

at) 

6-1 

lació  de safates i 

LITZACIONS I ACCE
a. 

es). 

UNE EN 50086-1):

a a un país de la UE
ents al subministra

RVEIS: 
-1 i UNE EN 50086

DE PVC PER A CA
ats del correspone
s comprovacions 

86-1 i UNE EN 500

la base. 

daptació. 
nes. 

lerància de ± 10 m
e les dades següe

tacte directe amb e

                            

aleatòriament un t

ESSORIS: 

 

E, s'ha de poder p
ament rebut, segon

6-2-4, juntament a

ANALITZACIONS D
ent certificat de qu
geomètriques. 

086-2-4. 

mm. 
nts: 

el terra. 

                            

tub de cada mida 

prescindir dels ass
ns control de prod

a les normes de pr

DE SERVEIS: 
alitat del fabricant
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3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 842
 
BG3 - CONDUCT
BG31 - CABLES 
 
0.- ELEMENTS Q
BG312130,BG31
1.- DEFINICIÓ I C
 
Cable elèctric des
0,6/1kV i de tipus
S’han considerat
- Cables unipola
designació UNE R
- Cables unipolar
de poliolefina, de
CARACTERÍSTIQ
Les característiqu
La coberta no ha
Ha de quedar aju
La forma exterior
L’aïllament no ha
Ha de quedar aju
Els colors vàlids 
- Cables unipolar
- Com a conduct
- Com a conduct
- Com a conduct
- Cables bipolars
- Cables tripolars
- Cables amb con
- Cables sense c
- Cables tetrapola
- Cables amb con
- Cables sense c
- Cables pentapo
Gruix de l'aïllant d

Gruix de la cober
Temperatura de l
Temperatura de l
 Tensió màxima a
- Entre conducto
- Entre conducto
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllam
CABLES DE DES
L'aïllament ha de 
La coberta ha de 
Ha de ser de colo
CABLES DE DES
L'aïllament ha de 
La coberta ha de 
Ha de ser de colo
 
2.- CONDICIONS 
 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

2/2002 de 2 de ag

TORS ELÈCTRICS 
DE COURE DE 0,6

QUE CONTEMPLA 
2330,BG312630,

CARACTERÍSTIQUE

stinat a sistemes d
s unipolar, bipolar
t els tipus de cable
ars o multipolars (
RV 0,6/1 kV. 
rs o multipolars (t
e baixa emissió de 
QUES GENERALS: 
ues físiques i mec

a de tenir variacion
stada i s'ha de po

r dels cables multi
a de tenir variacion
stat i s'ha de pode
per a l'aïllament só

rs:  
tor de fase: Marró,
tor neutre: Blau 
tor de terra: Llistat 
s:  Blau i marró 
s: 
nductor de terra: F
onductor de terra:
ars: 
nductor de terra:  
onductor de terra:

olars:  Fase: Marró
del conductor (UN

┌──────
│Secció
│──────
│Gruix 
└──────

rta:  Ha de complir
'aïllament en serve
'aïllament en curtc
admissible (c.a.): 
rs aïllats:  <= 1 k
rs aïllats i terra:  <

ment (UNE_HD 603
IGNACIÓ UNE RV 
 ser de polietilé ret
 ser de policlorur d
or negre i ha de po
IGNACIÓ UNE RZ1
 ser de polietilé ret
 se d’ una mescla 
or verd i ha de por

 DE SUBMINISTRA

nyeria, Arquitectu
42 22 

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

osto, por el que se

PER A TENSIÓ BA
6/1 KV 

EL PLEC 
BG312640,BG312
ES DELS ELEMEN

de distribució en t
, tripolar, tetrapola
es següents: 
(tipus mànega, so

ipus mànega, sota
 gasos tòxics  i co

càniques del condu
s en el gruix ni d'a
der separar fàcilm
polars (reunits sot

ns del gruix ni d'alt
er separar fàcilmen
ón (UNE 21089-1)

, negre o gris 

 de groc i verd 

Fase: Marró, Neutr
  Fase: Negre, ma

Fase: Marró, negre
  Fase: Marró, neg
, negre i gris,  Neu
E HD-603 (1)): 
─────────────
ó (mm2) │1,5-
────────│────
(mm)   │ 0,7

─────────────
r les especificacion
ei normal:  <= 90
circuit (5 s màx):  

kV 
<= 0,6 kV 

3):  >= valor espe
 0,6/1 kV: 
ticulat (XLPE) tipu
de vinil (PVC) del t
ortar impresa una f
1-K (AS) 0,6/1 kV:
ticulat (XLPE) tipu
 de material termo

rtar impresa una fr

AMENT I EMMAGA

ura i Medi Ambien

element 
ada a l’obra 

e aprueba el Regla

AIXA 

2650. 
TS 

tensió baixa i insta
ar, tripolar amb neu

ota coberta única)

a coberta única) a
orrosius, de design

uctor han de comp
altres defectes visi

ment sense produir 
ta una coberta úni
res defectes visibl
nt sense produir d
): 

re: Blau, Terra: Llis
rró i gris 

e i gris,  Terra: Llis
gre i gris,  Neutre: 
utre: Blau,  Terra: L

────────────
-16│25-35│ 5
───│─────│──
7  │ 0,9 │1,
────────────
ns de la norma UN
0°C 
<= 250°C 

ecificat – (0,1 mm

s DIX-3 segons UN
tipus DMV-18 seg
franja longitudinal 
 
s DIX-3 segons UN

oplàstic, sense hal
ranja longitudinal d

ATZEMATGE 

nt                        

amento Electrotécn

al·lacions en gener
utre i pentapolar. 

) amb aïllament d

amb aïllament de p
nació UNE RZ1–K 

plir les normes UN
bles a la seva sup

r danys a l'aïllamen
ca) ha de ser raon
les a la seva super
anys al conductor

stat de groc i verd 

stat de groc i verd 
Blau 
Llistat de groc i ve

────────────
50 │70-95│ 1
───│─────│──
,0 │ 1,1 │ 1
────────────
NE-HD 603-1 

m + 10% del valor

NE HD-603-1. 
gons UNE HD-603-
 de color per a la i

NE HD-603-1. 
ògens, del tipus Z

de color per a la id

                            

nico de Baja Tens

ral, per a serveis f

e polietilè reticula

polietilè reticulat (X
(AS) 0,6/1 kV. 

E 21-011 i UNE 2
perfície. Ha de ser 
nt. 
nablement cilíndric
rfície. 
r. 

 

 

erd 

────────────
120 │ 150 │ 
────│─────│─
1,2 │ 1,4 │ 
────────────

r especificat) 

-1. 
dentificació de la s

1, i ha de complir 
entificació de la se

                            

ión. REBT 2002 

ixes, amb conduct

at (XLPE) i coberta

XLPE) i coberta de

1-022. 
resistent a l'abrasi

ca. 

────────────
185 │ 240 │

─────│─────│
1,6 │ 1,7 │

────────────

secció dels condu

les especificacion
ecció dels conduc

                            

tor de coure, de te

ta de policlorur de

e material lliure d’h

ió. 

──────┐ 
 300 │ 
─────│ 
 1,8 │ 

──────┘ 

uctors de fase. 

ns de la norma UN
ctors de fase. 

      Pàgina 91 

ensió assignada 

e vinil (PVC) de 

halògens a base 

E 21123-4. 



 

Solventa 6, S.L.P
Telf: 972 23 38 7

Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
NORMATIVA GEN
Real Decreto 842
UNE-HD 603-1:2
* UNE 21011-2:1
* UNE 21089-1:2
UNE-EN 50334:2
* UNE 21089-1:2
UNE 21022:1982
* UNE 20434:19
CABLES DE DES
UNE 21123-2:19
cubierta de policl
CABLES DE DES
UNE 21123-4:20
cubierta de poliol
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
La coberta ha de 
- Nom del fabrica
- Tipus de condu
 - Secció nomina
 - Les dues últim
 - Distància entre
 OPERACIONS D
Les tasques de c
- Sol· licitar del fa
- Control de la do
- Verificar l’adequ
- Control final d’id
- Realització i em
- Assaigs: 
A la relació següe
     - Rigidesa die
     - Resistència 
     - Resistència 
     - Control dime
     - Extinció de f
     - Densitat de f
     - Desprenime
A la següent taula
lloc ho determini 
     - Rigidesa die
     - Resistència 
     - Resistència 
     - Extinció de f
     - Densitat de f
     - Desprenime
Per tipus s’entén 
Els assaigs exigit
CRITERIS DE PR
Per a la realitzaci
bobines. 
INTERPRETACIÓ
Es realitzarà  un c
composa. 
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75 - Fax: 972 23 4
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e: En llocs protegi
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BG4 - APARELLS
BG41 - INTERRU
 
0.- ELEMENTS Q
BG415D99,BG41
 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Interruptor autom
tetrapolar amb 3 
S'han considerat 
- Per a control de
 - Per a protecció
 - Interruptors aut
-  Interruptors aut
CARACTERÍSTIQ
Ha de tenir un as
L'envoltant ha de
Han d'estar disse
El sistema de con
Ha de portar born
ICP: 
Ha de complir les
Han de portar un 
Han de portar ma
- La denominació
- La intensitat no
- La tensió nomin
- El símbol norma
- El poder de tall 
- El nom del fabri
- La referència de
- Referència regla
- Número d’ordre
La indicació del p
La intensitat nom
Per a indicar la te
El símbol del cor
Les indicacions d
Quan sigui neces
l’interior de l’inter
Els interruptors h
de designar amb 
Les marques i ind
PIA: 
Han de portar un 
Han de complir le
- Interruptors fab
- Interruptors fab
- Interruptors fab
Els interruptors q
- El nom del fabri
- Designació del 
- Tensió assignad
- El corrent assig
- La freqüència a
- El poder de tall 
- L’esquema de c
- La temperatura 
- Classes de limit
La designació d
l’interruptor està 
Les altres indicac
L’esquema elèctr
etiqueta adhesiva
Les marques i ind
 Els interruptors 
característiques f

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4
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CARACTERÍSTIQUE

màtic magnetotèrm
 pols protegits, tet
 els tipus següents
e potència (ICP) 
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ns per a l'entrada i

s especificacions d
 sistema de fixació
arcades les dades 
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Sobre el cos de l
- Intensitat assign
- Capacitat per al
- Indicació de la p
Sobre el cos de l
- Nom del fabrica
- Designació del 
- Referència a aq
- Categoria d’ús 
- Tensió o tensio
- Valor de la freqü
- Poder assignat 
- Poder assignat 
- Intensitat assign
- Borns d’entrada
- Borns del pol ne
- Born de terra de
- Temperatura de
La resta d’indica
manuals del fabri
INTERRUPTORS 
Han d’estar cons
Han de complir le
El marcat ha de 
norma UNE-EN 6
Els interruptors d
muntatge  i desm
INTERRUPTOR A
Han d’estar cons
Han de complir le
El marcat ha de 
norma UNE-EN 6
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
El fabricant ha de
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
NORMATIVA GEN
Real Decreto 842
ICP: 
UNE 20317:1988
UNE 20317/1M:1
PIA: 
UNE-EN 60898:1
UNE-EN 60898/A
UNE-EN 60898/A
UNE-EN 60947-1
UNE-EN 60947-1
UNE-EN 60947-2
INTERRUPTORS 
UNE-EN 60947-1
UNE-EN 60947-1
UNE-EN 60947-2
INTERRUPTOR A
UNE-EN 60947-1
UNE-EN 60947-1
UNE-EN 60947-2
 
5.- CONDICIONS 
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’interruptor i en llo
nada en ampers (A
l seccionament, si
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 DE SUBMINISTRA
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e: En llocs protegi
e lliurar la docume

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

NERAL: 
2/2002 de 2 de ag

8 Interruptores aut
1993 Interruptores

992 Interruptores
A1:1993 Interrupto
A1:1993 ERR Inter
1:2005 Aparament
1:2008 Aparament
2:2007 Aparament
 AUTOMÀTICS DE
1:2005 Aparament
1:2008 Aparament
2:2007 Aparament
AUTOMÀTIC MAGN
1:2005 Aparament
1:2008 Aparament
2:2007 Aparament
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 RECEPCIÓ 
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stal·lat: 

alment acceptat 

ategoria d’ús B 

de 30ºC 
necessàriament vi

part integrant de l’

s tipus PIA fabrica

tzats han de porta

ats l’interruptor i el

s tipus PIA fabrica

gs del sol. 
erruptor.  

nico de Baja Tens

, de 1,5 a 63 A. 
ncia de 1,5 A a 63 

as para la protecc
álogas para la prot
y análogas para la

. (IEC 60947-2:20

. (IEC 60947-2:20

. (IEC 60947-2:20

                            

sibles o be han d

’interruptor automà

ats exclusivament 

ar un sistema de f

s accessoris. 

ats exclusivament 

ión. REBT 2002 

A. 

ión contra sobrein
ección contra sob

a protección contra

06) 

06) 

06) 

                            

d’especificar-se en

àtic. 

 segons les espec

fixació per pressió

 segons les espec

ntensidades. 
breintensidades. 
a sobreintensidade

      Pàgina 94 

n els catàlegs o 

cificacions de la 

ó que permeti el 

cificacions de la 

es. 



 

Solventa 6, S.L.P
Telf: 972 23 38 7

 
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar del fa
exigits. 
- Control de la do
- Verificar que la 
- Realització i em
CRITERIS DE PR
Es comprovarà p
INTERPRETACIÓ
No s’acceptaran 
Quan les discrep
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar del  fa
- Generació d’esq
- Control de la do
- Control d’identif
- Realització i em
- Assaigs a efect
     - Resistència 
     - Rigidesa die
     - Comprovaci
     - Dispar de m
     - Continuïtat d
CRITERIS DE PR
Per quadres gene
Per subquadres 
intensitats segon
verificarà els ass
INTERPRETACIÓ
Segons criteri de
 
BG42 - INTERRU
 
0.- ELEMENTS Q
BG42429H,BG42
1.- DEFINICIÓ I C
 
Interruptors autom
S’han contempla
- Interruptors aut
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 d’aïllament segon
elèctrica segons R
ó de proteccions 

magnetotèrmics (Pe
de la posta a terra 
ESA DE MOSTRES
erals es realitzaran
el contractista re

ns corbes de dispa
aigs fets pel fabric
 DE RESULTATS I
 la DF, podrà  ser 

MES 
PER A MECANISM

nyeria, Arquitectu
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- 40° C 

(segons UNE 20-3
complir 
suportar fins a 8 v

AMENT I EMMAGA

ts contra els impa

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

osto, por el que se
electromecánicos
ta de baja tensión.

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
a on s'indiqui de fo
rcial 

encia assignada p

ncia d'alimentació 

són les següents:  
ats dels mecanism

ca subministrada.
l s’adequa a l’inten
amb resultats de c
S: 
antitat que determi
 I ACTUACIONS EN
que les seves cara
n altre tipus, segon
UADRES GENERAL
de Quadres Gener
cats dels equips e
tge i llistats de ma
ca subministrada 

al i lloc d’emplaçam
mb resultats dels a
mes aplicables: 
s R.E.B.T 
.E.B.T 
(Accionaments ma
er sobre intensitat)
 segons UNE-EN-6
S EN QUADRES G
n els assaigs a tot 
ealitzarà els assaig
ar. Aquest assaig 
cant d’un quadre p
 ACTUACIONS EN
acceptat o rebutja

MES 

ura i Medi Ambien

324):  Ha de comp

egades la seva int

ATZEMATGE 

actes, la pluja, les 

element 
ada a l’obra 

e aprueba el Regla
 para usos domés
. Parte 3: Interrupt

CUMENTACIÓ: 
orma indeleble i be

er a les tensions d

al comandament, 

 
mes emprats, cont

 
nsitat del circuit. 
controls i proves r

ni la DF per cada t
N CAS D’INCOMPL
acterístiques elèctr
ns criteri de la DF p
LS I SUBQUADRES
rals, són les següe
mprats, contrastar

aterials emprats pe

ment 
assaigs realitzats, 

anual i elèctric) se
) segons plec de p
60439-2. Conjunts
ENERALS I SUBQU
els circuits i prote
gs a tots els circ
es realitzarà per m

per tipus diferent o
N CAS D’INCOMPL
at tot o part del ma

nt                        

plir 

tensitat màxima d'

humitats i dels rai

amento Electrotécn
sticos y análogos. 
tores-seccionadore

en visible les dades

d'ús 

 en cas que siguin

trastar la documen

realitzats. 

tipus de mecanism
LIMENT: 
riques no siguin le
podrà ésser accep
S: 
ents: 
r la documentació
er a la construcció

 d’acord amb el qu

egons UNE-EN 610
prescripcions tècn
s d’aparamenta BT
UADRES: 

eccions. 
cuits i proteccions
mostreig a interrup
o segons criteri DF
LIMENT EN QUADR
aterial de la partida

                            

ús. 

gs del sol. 

nico de Baja Tens
 
es y combinados f

s següents: 

n diferents a les de

ntació  amb els ma

me. 

s adequades.  
ptat  o rebutjat tot o

 amb els equips i 
ó 

ue s’especifica a la

008-1. Interruptors
iques documentac

T 

s, a excepció de 
ptors de diferent in
. 

RES GENERALS I S
a. 

                            

ión. REBT 2002 

fusibles. 

e les bobines 

aterials rebuts i ve

o part del material

verificar l’adequac

a taula d’assaigs i 

s automà tics difer
ció fabricant 

l’assaig de dispar
ntensitat Nominal. 

SUBQUADRES: 

                            

erificar l’adequació

. 

ció als requisits de

 de quantificació d

rencials R.E.B.T. 

r de magnetotè r
 L’empresa de co
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Telf: 972 23 38 7

 
0.- ELEMENTS Q
BG61K220,BG61
 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Caixa de mecanis
CARACTERÍSTIQ
Ha de servir per a
Ha d'estar formad
Han de ser de di
ganxos desplaça
Dimensions de le

Toleràncies: 
- Dimensions:  ±
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 842
 
5.- CONDICIONS 
 
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar del fa
exigits. 
- Control de la do
- Verificar que la 
- Realització i em
CRITERIS DE PR
Es comprovarà p
INTERPRETACIÓ
No s’acceptaran 
Quan les discrep
 
BG62 - INTERRU
 
0.- ELEMENTS Q
BG628182. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Interruptors i com
CARACTERÍSTIQ
Ha d'incorporar a
Ha d'estar consti
a la caixa i acces
Ha de tenir conta
Ha de tenir un as
El comandament 
La placa d'acabat
Les parts subject
Ha d'estar proteg

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

QUE CONTEMPLA 
1L220. 

CARACTERÍSTIQUE

smes, amb capac
QUES GENERALS: 
a la instal·lació de 
da per material plà
mensions modula
bles o a pressió . 

es caixes: 

± 1 mm 

 DE SUBMINISTRA

t: En caixes. 
e: En el mateix em

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

2/2002 de 2 de ag

 DE CONTROL DE

E CONTROL: 
control a realitzar s
abricant els certific

ocumentació tècni
 Intensitat Nomina

missió d’ informes 
ESA DE MOSTRES

per mostreig la qua
  DE RESULTATS 
 els mecanismes q
àncies siguin d’un

UPTORS I COMMU

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

mmutadors per a e
QUES GENERALS: 
accessoris embelli
tuït per una base 

ssoris embellidors 
actes d'alt poder de
specte uniforme i s
t d'accionament ha
t ha de portar un d
tes a tensió no han

git contra la penetr

nyeria, Arquitectu
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EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

itat per a un, dos, 

 mecanismes elèc
àstic, ha de tenir ra
ars, aptes per a se
Han de portar estr

┌
│
│
│
│
│
└

AMENT I EMMAGA

mbalatge i protegid

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

osto, por el que se

 RECEPCIÓ 

són les següents:  
ats dels mecanism

ca subministrada.
l s’adequa a l’inten
amb resultats de c
S: 
antitat que determi
 I ACTUACIONS EN
que les seves cara
n altre tipus, segon

UTADORS 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

encastar o muntar 

dors. 
amb borns de con
 d'acabat. 
e ruptura. Aquest h
sense defectes. 
a de ser manual. L
dispositiu de fixaci
n de ser accessibl
ació de cossos sò

ura i Medi Ambien

TS 

 tres o quatre elem

ctrics de maniobra
anures assenyalad
r encastades i pre
ries a l'interior per 

┌───────────
Capacitat  
───────────
1 element  
2 elements 
3 elements 

└───────────

ATZEMATGE 

es d'impactes. 

element 
ada a l’obra 

e aprueba el Regla

 
mes emprats, cont

 
nsitat del circuit. 
controls i proves r

ni la DF per cada t
N CAS D’INCOMPL
acterístiques elèctr
ns criteri de la DF p

TS 

 superficialment. 

nnexió, mecanism

ha de ser l'indicat 

La base i la placa d
ó a la base. 
es. 

òlids, pols, aigua i 

nt                        

ments. 

, protecció o pres
des, fàcils de trenc
eparades per a fixa
 a facilitar l'ancora

────────────
   │Dimensi

────│───────
   │   73x8
   │  109x8
   │  145x8

────────────

amento Electrotécn

trastar la documen

realitzats. 

tipus de mecanism
LIMENT: 
riques no siguin le
podrà ésser accep

e d'interrupció, de

en la UNE 20-353

d'acabat han de se

 de l'humitat. 

                            

a de corrent. 
car per a permetre 
ar amb seguretat 

atge dels ganxos. 

───────────┐
ons (mm)  │

───────────│
8x43      │
8x43      │
8x43      │

───────────┘

nico de Baja Tens

ntació  amb els ma

me. 

s adequades.  
ptat  o rebutjat tot o

e commutació o de

3. 

er aïllants. 

                            

 la introducció de t
els mecanismes i 

ión. REBT 2002 

aterials rebuts i ve

o part del material

e commutació de 

                            

tubs per als condu
 les plaques per m

erificar l’adequació

. 

 creuament, dispo
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uctors. 
mitjà de cargols, 

ó als requisits 
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Han de ser resist
Han de funcionar
Han d'estar disse
Ha de complir les
Tensió nominal:  
Aïllament (UNE 2
Resistència mecà
Resistència al foc
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 842
UNE-EN 60947-3
UNE-EN 60669-1
UNE 20315:1994
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
L'interruptor ha d
- Nom del fabrica
- Tensió d'alimen
- Intensitat 
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar del fa
exigits. 
- Control de la do
- Verificar que la 
- Realització i em
CRITERIS DE PR
Es comprovarà p
INTERPRETACIÓ
No s’acceptaran 
Quan les discrep
 
BGW - PARTS PR
BGW1 - PARTS P
 
0.- ELEMENTS Q
BGW14000. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Parts proporciona
CARACTERÍSTIQ
El material i les s
seva qualitat. 
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

tents a la calor, al 
r correctament a te
enyats de manera 
s condicions reque
 230 V 

20-353):  Ha de co
ànica (UNE 20-35
c (UNE 20-353):  

 DE SUBMINISTRA

t: En caixes. 
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

2/2002 de 2 de ag
3:2000 Aparament
1:1996 Interruptor
4 Base de corrient

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
de portar de forma 
ant o marca come
ntació 

E CONTROL: 
control a realitzar s
abricant els certific

ocumentació tècni
 Intensitat Nomina

missió d’ informes 
ESA DE MOSTRES

per mostreig la qua
  DE RESULTATS 
 els mecanismes q
àncies siguin d’un

ROPORCIONALS D
PROPORCIONALS

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

als d'accessoris d
QUES GENERALS: 
seves característiq

 DE SUBMINISTRA

t: A l'albarà de lliur

e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

nyeria, Arquitectu
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foc i a formar cam
emperatura ambie
que en l'ús norma
erides per la DF. 

omplir 
3):  Ha de complir
Ha de complir 

AMENT I EMMAGA

ts contra els impa

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

osto, por el que se
ta de baja tensión.
es para instalacion
e y clavijas para u

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
 indeleble i ben vis
rcial 

són les següents:  
ats dels mecanism

ca subministrada.
l s’adequa a l’inten
amb resultats de c
S: 
antitat que determi
 I ACTUACIONS EN
que les seves cara
n altre tipus, segon

D'ACCESSORIS P
S D'ACCESSORIS P

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

e caixes i armaris

ques han de ser el

AMENT I EMMAGA

rament han de con

ts contra els impa

ENT 

ura i Medi Ambien

mins conductors. 
nt. 
l han de funcionar

r 

ATZEMATGE 

actes, la pluja, les 

element 
ada a l’obra 

e aprueba el Regla
. Parte 3: Interrupt
nes eléctricas fijas
sos domésticos y

CUMENTACIÓ: 
sible les dades seg

 
mes emprats, cont

 
nsitat del circuit. 
controls i proves r

ni la DF per cada t
N CAS D’INCOMPL
acterístiques elèctr
ns criteri de la DF p

ER A INSTAL·LAC
PER A CAIXES I A

TS 

. 

s adequats per: c

ATZEMATGE 

nstar les caracterís

actes, la pluja, les 

nt                        

r de forma segura 

humitats i dels rai

amento Electrotécn
tores, seccionador
s, domésticas y an
y análogos. 

güents: 

trastar la documen

realitzats. 

tipus de mecanism
LIMENT: 
riques no siguin le
podrà ésser accep

CIONS ELÈCTRIQU
ARMARIS 

aixes, armaris o c

stiques d'identifica

humitats i dels rai

                            

 i no han de supos

gs del sol. 

nico de Baja Tens
res, interruptores-s
nálogas. Parte 1: P

ntació  amb els ma

me. 

s adequades.  
ptat  o rebutjat tot o

UES 

centralitzacions de

ció següents: 

gs del sol. 

                            

sar perill per a les p

ión. REBT 2002 
seccionadores y c
Prescripciones gen

aterials rebuts i ve

o part del material

 comptadors, i no

                            

persones i el seu e

combinados fusible
nerales. 

erificar l’adequació

. 

o han de disminuir
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Unitat composad
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
BGW2 - PARTS P
 
0.- ELEMENTS Q
BGW2A000,BGW
1.- DEFINICIÓ I C
 
Part proporciona
CARACTERÍSTIQ
El material i les 
funcionament. 
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'alt
 Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat composad
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
BGW4 - PARTS P
 
0.- ELEMENTS Q
BGW42000,BGW
1.- DEFINICIÓ I C
 
Part proporciona
sobretensions. 
CARACTERÍSTIQ
El material i les 
funcionament. 
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'alt
 Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat composad
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
BH - MATERIALS
BH6 - MATERIAL
BH61 - LLUMS D
 
0.- ELEMENTS Q
BH61AFBB. 
1.- DEFINICIÓ I C

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

da pel conjunt d'ac

DE COMPLIMENT

va de compliment 

PROPORCIONALS

QUE CONTEMPLA 
W21000. 
CARACTERÍSTIQUE

l d'accessoris per 
QUES GENERALS: 

seves característ

 DE SUBMINISTRA

t: A l'albarà de lliur

tres dimensions 
ge: En llocs proteg

TERIS D'AMIDAME

da pel conjunt d'ac

DE COMPLIMENT

va de compliment 

PROPORCIONALS

QUE CONTEMPLA 
W41000. 
CARACTERÍSTIQUE

al d'accessoris pe

QUES GENERALS: 
 seves característ

 DE SUBMINISTRA

t: A l'albarà de lliur

tres dimensions 
ge: En llocs proteg

TERIS D'AMIDAME

da pel conjunt d'ac

DE COMPLIMENT

va de compliment 

S PER A INSTAL·L
LS PER A ENLLUM
D'EMERGÈNCIA 

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

nyeria, Arquitectu
42 22 

cessoris necessar

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

S D'ACCESSORIS P

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

 a tubs, canals o s

iques han de ser 

AMENT I EMMAGA

rament han de con

gits contra els impa

ENT 

cessoris necessar

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

S D'ACCESSORIS P

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

r a interruptors m

tiques han de ser

AMENT I EMMAGA

rament han de con

gits contra els impa

ENT 

cessoris necessàr

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

LACIONS D'ENLLU
MENAT D'EMERGÈ

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

ura i Medi Ambien

ris pel muntatge d

PER A TUBS, CAN

TS 

safates, de tipus pl

 adequats per a t

ATZEMATGE 

nstar les caracterís

actes, la pluja, les 

ris per al muntatge

PER A APARELLS

TS 

magnetotèrmics o 

r adequats per a 

ATZEMATGE 

nstar les caracterís

actes, la pluja, les 

ris per al muntatge

UMENAT 
ÈNCIA I SENYALIT

TS 

nt                        

e caixes, armaris 

NALS I SAFATES 

làstiques o metàl·l

tubs, canals o saf

stiques d'identifica

 humitats i dels ra

e d'un metre de tub

S DE PROTECCIÓ 

diferencials, tallac

aparells de prote

stiques d'identifica

 humitats i dels ra

e d'un aparell de p

TZACIÓ 

                            

o centralitzacions 

liques. 

fates, i no han de

ció següents: 

aigs del sol. 

b, d'un metre de c

circuits, caixes se

cció i no han de 

ció següents: 

aigs del sol. 

rotecció. 

                            

de comptadors. 

e fer disminuir, en

anal o d'un metre 

eccionadores, inte

 fer disminuir, en

                            

n cap cas, la sev

 de safata. 

erruptors manuals 

n cap cas, la sev
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a qualitat i bon 
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Llums d'emergèn
S'han de conside
- Incandescència
 - Fluorescència 
 CARACTERÍSTIQ
Ha d'incorporar a
El xassís ha de p
Tots els materials
No han de tenir u
Ha d'incorporar u
Els balasts han d
En condicions de
Els encebadors h
Han de complir le
Les bateries han 
Han de poguer fu
Potència nomina

Tensió nominal d
Freqüència:  50 H
 Superfície il·lum

Autonomia (desp
Grau mínim de pr
Aïllament (REBT)
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
NORMATIVA GEN
Real Decreto 842
UNE 72550:1985
UNE 72551:1985
UNE 72552:1985
UNE 72553:1985
UNE-EN 60968:1
UNE-EN 60155:1
UNE-EN 60928:1
Prescripciones g
UNE-EN 60924:1
seguridad (versió
UNE 20062:1993
UNE 20392:1993
FLUORESCÈNCIA
UNE 20392:1993
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

ncia i senyalització
erar els tipus de làm
a 

QUES GENERALS:
acumuladors de Ni
ortar orificis per a 
s aïllants protector
un escalfament per
un dispositiu de de
de ser resistents a 
e fallada, no han d
han de ser resisten
es condicions de r
 d'anar protegides 
uncionar a una tem
l: 

d'alimentació:  230
Hz 
inada (m2): 

prés de 24 h de cà
rotecció de l'envol
): Classe II A 

 DE SUBMINISTRA

t: En caixes. 
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

NERAL: 
2/2002 de 2 de ag
5 Alumbrado de em
5 Alumbrado (de e
5 Alumbrado (de e
5 Alumbrado (de e
993 Lámparas co
996 Arrancadores

1997 Aparatos au
enerales de segur
1994 Balastos el
ón oficial EN 6092
3 Aparatos autóno
3 Aparatos autóno
A: 
3 Aparatos autóno

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO

nyeria, Arquitectu
42 22 

ó adossables amb 
mpades següents:

 
i-Cd estancs, disp
 la fixació mitjança
rs contra xocs elèc
rillós per al medi c
esconnexió prepara
 la humitat, la calo
'emetre flames ni 

nts a la humitat i a
rigidesa elèctrica, 
 contra descàrregu

mperatura màxima 

┌───────
│Tipus  
│───────
│Flux (l
│Potènci
└───────

0 V 

┌───────
│Tipus  
│───────
│Flux (l
│S (m2) 
└───────

àrrega a la tensió n
ltant (UNE 20324)

AMENT I EMMAGA

ts contra els impa

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

osto, por el que se
mergencia. Clasific
emergencia) de ev
emergencia) de se
emergencia) de co
on balasto propio p
s de encendido pa
uxiliares para lám
idad. 
ectrónicos alimen
5: 1991). 
mos para el alumb
mos para alumbra

mos para alumbra

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC

ura i Medi Ambien

 làmpades incorpo
: 

ositius elèctrics de
ant visos, i forats o
ctrics i que manten
circumdant. 
at per a comandam
r i la corrosió. 
gasos inflamables
ls xocs elèctrics, a
torsió i resistència
ues excessives. 
 de 70°C durant 1 

────────────
       │Inc

────────│───
lumens) │ de
ia (W)  │   
────────────

────────────
       │Inc

────────│───
lúmens) │ de
       │   

────────────
nominal d'alimenta
: IP-223 

ATZEMATGE 

actes, la pluja, les 

element 
ada a l’obra 

e aprueba el Regla
cación y definicion
acuación. Actuaci
guridad. Actuación
ntinuidad. Actuaci
para servicios gen
ara lámparas fluore
paras. Balastos e

ntados en corrien

brado de emergen
ado de emergencia

ado de emergencia

CUMENTACIÓ: 

nt                        

orades, de dues ho

e càrrega i maniob
o semiencunyats p
nen les parts activ

ment a distància. 

s. 
a la calor i al foc. 
a mecànica. 

 h. 

────────────
candescència
────────────
e 120 a 175 
 <= 12     

────────────

────────────
candescència
────────────
e 120 a 175 
 >= 28     

────────────
ació), (UNE 20 062

humitats i dels rai

amento Electrotécn
nes. 
ón. 
n. 
ión. 
erales de iluminac
escentes (cebador
electrónicos alime

nte continua para 

ncia con lámparas 
a con lámparas de

a con lámparas de

                            

ores d'autonomia, 

bra, limitador de d
per a les entrades 
ves a la posició pre

────────────
a │Fluorescè
──│─────────
 │ de 175 a
 │    <= 8 

────────────

────────────
a │Fluorescè
──│─────────
 │ de 175 a
 │   >= 60 

────────────
2): >= 1 h 

gs del sol. 

nico de Baja Tens

ción. Requisitos de
res). 
ntados en corrien

 lámparas fluores

 de incandescenci
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Cada llum ha de 
- Nom del fabrica
- Tensió nominal 
 - Grau de protec
 - Número de mo
 - Potència nomin
 - Duració funcio
 Els fluorescents 
- Marca d'origen 
 - Tensió nomina
 - Potència nomin
 - Freqüència nom
 Els cebadors ha
- Nom del fabrica
 - Referència 
 OPERACIONS D
Les tasques de c
- Sol·licitar a l fab
- Control de la do
- Control de rece
- Verificació de le
- Verificació dels 
- Verificar sistem
- Realització i em
CRITERIS DE PR
S’assajaran 3 un
En el cas que exi
INTERPRETACIÓ
Segons criteri de
 
BHB - LLUMS ES
BHB1 - LLUMS E
 
0.- ELEMENTS Q
BHB17662. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Llum estanc de fo
CARACTERÍSTIQ
Ha de portar un b
El conjunt de cab
Tots els materials
Els balasts han d
En condicions de
Els encebadors h
La potència màxi
Real Decreto 838
Ha de portar el m
Han de complir le
Tensió nominal d
Freqüència:  50 H
 Aïllament elèctric
Reducció de inte
LLUMENERA SEN
Ha d'estar formad
- Un equip elèctri
- Una regleta de p
- Connexions de 
 La regleta ha d'e
LLUMENERA AM
Ha d'estar formad
- Un equip elèctri
- Un cos de polie
- Un reflector me
- Una tapa-difuso
- Connexions de 
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nament 
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n d'anar marcats s
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E CONTROL: 
control a realitzar s
bricant els certifica
ocumentació tècni
pció i identificació
es característiques
 equips auxiliars 

ma de manteniment
missió d’ informes 

ESA DE MOSTRES
itats per cada mil 
steixi un sistema d
  DE RESULTATS 
 la DF, podrà  ser 

SPECIALS 
ESTANCS AMB TU

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE
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QUES GENERALS: 
born marcat de for
bles d'alimentació 
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han de ser resisten
ima del balast ha 
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d'alimentació:  230
Hz 
c:  Classe II 
rferències radiolèc
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da per: 
ic format per tubs 
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tots els elements 
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són les següents:  
ats de característiq
ca subministrada.
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 I ACTUACIONS EN
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s 
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NTS 

TS 
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oria. 
ble i indeleble, de c
torsió i resistència
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nt                        
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badors, reactàncie
amb orificis que p
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s materials. 
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a. 

ís de poliester, IP-

a. 
er autoextinguibles
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cadascuna de les 
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s. 
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2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 842
Real Decreto 838
UNE-EN 60968:1
UNE-EN 60155:1
UNE-EN 60928:1
Prescripciones g
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
Marques que s'h
substituir les làm
- Potència assign
- Marca d'origen 
Marques que s'ha
de treure per la s
- Tensió o tensio
- Número de mod
- Marcat del born
Marques que s'h
instal·lada amb le
- Temperatura am
- Xifres del codi d
- Distància mínim
Marques que s'ha
substituir les làm
- Potència assign
- Marca d'origen 
Marques que s'ha
de treure per la s
- Tensió o tensio
- Número de mod
- Marcat del born
Marques que s'h
instal·lada amb le
- Temperatura am
- Xifres del codi d
- Distància mínim
En les luminàries
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar a l fab
- Control de la do
- Control de rece
- Verificació de le
- Verificació dels 
- Verificar sistem
- Realització i em
CRITERIS DE PR
S’assajaran 3 un
En el cas que exi
INTERPRETACIÓ
Segons criteri de
 
BHU - LÀMPADE
BHU8 - LÀMPAD
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 DE SUBMINISTRA

t: En caixes. 
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

2/2002 de 2 de ag
8/2002, de 2 de ag
993 Lámparas co
996 Arrancadores

1997 Aparatos au
enerales de segur

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
an de veure duran

mpades i amb les là
nada o indicació d
 (marca registrada
an d'observar dura
eva instal·lació: 
ns assignades en 
del del fabricant o 
ns 
han de veure des
es làmpades en po
mbient assignada m
del grau de protec
ma als objectes il·lu
an de veure duran

mpades i amb les là
nada o indicació d
 (marca registrada
an d'observar dura
eva instal·lació: 
ns assignades en 
del del fabricant o 
ns 
han de veure des
es làmpades en po
mbient assignada m
del grau de protec
ma als objectes il·lu
s amb equip auxilia
E CONTROL: 
control a realitzar s
bricant els certifica
ocumentació tècni
pció i identificació
es característiques
 equips auxiliars 

ma de manteniment
missió d’ informes 

ESA DE MOSTRES
itats per cada mil 
steixi un sistema d
  DE RESULTATS 
 la DF, podrà  ser 

ES 
DES FLUORESCEN
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AMENT I EMMAGA

ts contra els impa

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

osto, por el que se
gosto, por el que s
on balasto propio p
s de encendido pa
uxiliares para lám
idad. 

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
nt la substitució de
àmpades tretes: 
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a, marca del fabric
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 volts 
 referència del tipu

prés de la instal·l
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ció IP 
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nt la substitució de
àmpades tretes: 
el tipus de làmpad
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 volts 
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prés de la instal·l
osició com en l'ús 
màxima 
ció IP 
uminats 
ar, el subministrad

són les següents:  
ats de característiq
ca subministrada.

ó dels materials 
s de les lluminàries

t i conservació 
amb resultats de c
S: 
o fracció de mil eq
d’aprofitament de 
 I ACTUACIONS EN
acceptat o rebutja

NTS 

ura i Medi Ambien

ATZEMATGE 

actes, la pluja, les 

element 
ada a l’obra 

e aprueba el Regla
se establecen los r
para servicios gen
ara lámparas fluore
paras. Balastos e

CUMENTACIÓ: 
e les làmpades i s

des que admet la ll
ant o del nom del 
de la lluminària i h

us 

lació de la llumin
 normal: 

e les làmpades i se

des que admet la ll
ant o del nom del 
de la lluminària i h

us 

lació de la llumin
 normal: 

or ha de disposar 

 
ques tècniques i h
 

s 

controls i proves r

quips d’igual carac
llum natural es co
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at tot o part del ma

nt                        

humitats i dels rai
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ser visibles des de
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 venedor responsa
han de ser visibles
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er visibles des de 
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 venedor responsa
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ària i han de ser

 del certificat que 
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cterístiques, excep
omprovarà la corre
LIMENT: 
aterial de la partida
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ción. Requisitos de
res). 
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e l'exterior de la llu
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 des de l'exterior d

r visibles des de 

 l'exterior de la llum

able) 
 des de l'exterior d
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s materials. 

pte que DF  estipul
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a. 
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e seguridad. (Vers
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d'aquesta, o darrer
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ant la lluminària e
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0.- ELEMENTS Q
BHU8T3Q0. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Làmpades fluore
Es consideren els
- Làmpades està
- Làmpades està
CARACTERÍSTIQ
Les làmpades ha
cadascun dels ex
Ha de tenir un as
Característiques 
+----------
¦Potència (
¦----------
¦Diàmetre m
¦----------
¦Llargària 
¦----------
¦Llargària 
¦de contact
¦----------
¦Posició de
+----------
Característ
+----------
¦Potència (
¦----------
¦Flux llumi
¦----------
¦Rendiment 
+----------
Grau de reproduc
- Llum blanca cà
- Llum blanca fre
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 842
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
A l'embalatge hi h
- Nom del fabrica
 - Potència nomin
 - Tensió de la xa
- Tipus de làmpa
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar a l fab
- Control de la do
- Control de rece
- Verificació de le
- Verificació dels 
- Verificar sistem
- Realització i em
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QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

scents estàndard.
s següents tipus d
ndard de llum blan
ndard de llum blan

QUES GENERALS: 
an d’estar formade
xtrems del tub. 
specte exterior unif
dimensionals i fun
------------
(W)         
------------
màxim de l’a
------------
màxima amb 

------------
sense consi

te dels port
------------
e funcioname
------------
tiques fotom
------------
(W)         
------------
inós (lm)   
------------
lluminós (l

------------
cció cromàtica de 
lida (TL-D /33):  R

eda (TL-D /54):  Ra

 DE SUBMINISTRA

t: Cada làmpada h
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

2/2002 de 2 de ag

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
han de figurar les 
ant 
nal 
arxa a la que va de
ada 
E CONTROL: 
control a realitzar s
bricant els certifica
ocumentació tècni
pció i identificació
es característiques
 equips auxiliars 

ma de manteniment
missió d’ informes 

nyeria, Arquitectu
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EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

 
de làmpades fluore
nca càlida (TL-D /3
nca freda (TL-D /5

es per un tub que 

forme i sense defe
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------------
           

------------
ampolla (mm)
------------
casquet inc

------------
iderar les p
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------------
ent         
------------
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------------
           

------------
           

------------
lm/W)       
------------
 les là mpades est
Ra 63 
a 72 

AMENT I EMMAGA

a d’anar en la seva
ts de la intempèrie

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

osto, por el que se

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
dades següents: 

estinada la làmpad

són les següents:  
ats de característiq
ca subministrada.

ó dels materials 
s de les lluminàries

t i conservació 
amb resultats de c

ura i Medi Ambien

TS 

escents: 
33) 

54) 

conté el gas ionitz

ectes. Queda expre

------------
       ¦  1

------------
       ¦  2

------------
lòs (mm)¦ 60
------------
atilles ¦   
mm)     ¦ 59
------------
       ¦Uni

------------

------------
¦  18 ¦  36 
------------
¦ 1150¦ 2850
------------
¦  64 ¦  79 
------------
àndard:  

ATZEMATGE 

a capsa. 
e i d'impactes. 

element 
ada a l’obra 

e aprueba el Regla

CUMENTACIÓ: 

a 

 
ques tècniques i h
 

s 

controls i proves r

nt                        

zat, i un casquet m

essament prohibit 

------------
18 ¦  36 ¦  
------------
26 ¦  26 ¦  
------------
04 ¦ 1214¦ 1
------------
  ¦     ¦  

95 ¦ 1205¦ 1
------------
iv.¦     ¦Un
------------

-------+ 
¦  58 ¦ 

-------¦ 
0¦ 4600¦ 
-------¦ 
¦  79 ¦ 

-------+ 

amento Electrotécn

omologacions del

realitzats. 

                            

metàl·lic normalitza

 l’ús de làmpades 

----+ 
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----¦ 
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----¦ 
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----¦ 
   ¦ 
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----¦ 
niv.¦ 
----+ 

nico de Baja Tens

s materials. 
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CRITERIS DE PR
S’assajaran 3 un
En el cas que exi
INTERPRETACIÓ
Segons criteri de
 
BHW - PARTS PR
 
0.- ELEMENTS Q
BHWB1000. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Part proporciona
d’il·luminació. 
CARACTERÍSTIQ
El material, la qu
instal·lació en ca
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en 
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat composad
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
BM - MATERIALS
BM1 - MATERIA
BM11 - DETECTO
 
0.- ELEMENTS Q
BM11AA20. 
 
5.- CONDICIONS 
CONDICIONS DE 
El subministrado
sistema d'avaluac
 - Productes per 
     - Sistema 1: C
Els detectors  ha
juliol 
El símbol normal
- El número d'ide
- El número del c
Així mateix, el sím
producte, l'embal
- El número d'ide
- El nom o marca
- Las dues últime
- El número del c
- Referència a la 
- Descripció del p
- La designació d
- Les dades requ
- En els detectors
S'hauran de subm
subministra la tot
documentació tèc
DETECTORS DE 
Cada detector ha
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ESA DE MOSTRES
itats per cada mil 
steixi un sistema d
  DE RESULTATS 
 la DF, podrà  ser 

ROPORCIONALS D

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

l d'accessoris per 

QUES GENERALS: 
alitat, les dimensio
p de les seves apl

 DE SUBMINISTRA

t: A l'albarà de lliur

 cm 
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

da pel conjunt d'ac

DE COMPLIMENT

va de compliment 

S PER A INSTAL·L
LS PER A INSTAL
ORS 

QUE CONTEMPLA 

 DE CONTROL DE
 MARCATGE I CO
r ha de  posar a di
ció de conformitat
a seguretat contra
Certificació de Con
n de portar el mar

itzat CE (d'acord a
entificació de l'orga
certificat CE 
mbol del marcatge
latge o la informac

entificació de l'orga
a d'identificació i l'
es xifres de l'any d
certificat de confor
 norma europea qu
producte de const
del tipus/model de
erides segons la n
s tèrmics caldrà  in
ministrar amb la in
talitat d'aquesta in
cnica que l'acomp
FUMS PUNTUALS

a d'anar marcat de 

nyeria, Arquitectu
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S: 
o fracció de mil eq
d’aprofitament de 
 I ACTUACIONS EN
acceptat o rebutja

D'ACCESSORIS P

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

 a muntar lluminà

ons, etc. han de s
licacions. 

AMENT I EMMAGA

rament han de con

ts contra els impa

ENT 

cessoris necessar

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

LACIONS CONTRA
L·LACIONS DE PRO

EL PLEC 

 RECEPCIÓ 
NTROL DE LA DOC
isposició de la DF 
t aplicable, d' acor
a incendis:   
nformitat CE  
catge CE de confo

amb la directiva 93
anisme notificat de

e CE s'ha d'acompa
ció comercial que 
anisme notificat de
adreça de la seu s

d'impressió del ma
rmitat CE 
ue correspongui en
trucció 
l producte 
norma que corresp
ndicar la classe o 

nformació tècnica d
formació per a ca

panya. 
S: 
 forma clara e inde

ura i Medi Ambien

quips d’igual carac
llum natural es co

N CAS D’INCOMPL
at tot o part del ma

ER A INSTAL·LAC

TS 

ries, carrils de sup

er adequats per a 

ATZEMATGE 

nstar les caracterís

actes, la pluja, les 

ris per instal·lar un

A INCENDIS I DE S
OTECCIÓ D'INCEN

CUMENTACIÓ EN 
 en el cas que aqu
d amb el que disp

ormitat amb el que

3/68/CEE) s'ha  de
e certificació del p

anyar de les carac
l'acompanya): 

e certificació del p
social del fabricant
rcat 

n cada cas (EN 54

pongui (EN 54-5, E
classes de respos
d'instal·lació  i ma
da detector, s'hau

eleble amb la segü

nt                        

cterístiques, excep
omprovarà la corre
LIMENT: 
aterial de la partida

CIONS D'ENLLUME

port per a llums, p

 les lluminàries, i n

stiques d'identifica

humitats i dels rai

n llum. 

SEGURETAT 
NDIS I GASOS 

 DETECTORS DE F
uesta ho sol·liciti, l
posa l'apartat 7.2.1

e disposen els Reia

e col·locar sobre e
roducte 

cterístiques essenc

roducte 
t 

4-5, EN 54-7 o EN

EN 54-7 o EN 54-1
sta segons la class
anteniment suficien
rà de fer referènci

üent informació: 

                            

pte que DF  estipul
ecta regulació  de c

a. 

ENAT 

projectors o eleme

no han de fer dism

ció següents: 

gs del sol. 

FUMS: 
a documentació s
 del CTE: 

als Decrets 1630/1

l producte acompa

cials del producte 

 54-12) 

12) 
sificació de la norm
nt per a la seva co
a a les fulles tè cn

                            

i quantitats superi
cadascuna de les 

ents de control, reg

minuir les caracterí

egüent, que acred

1992 de 29 de des

anyat per: 

i de la següent info

ma EN 54-5 
rrecta instal·lació i
iques corresponen

                            

iors. 
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gulació o encesa 

ístiques prò pies d

dita el marcatge CE

sembre i 1328/19

formació (ja sigui s

i funcionament. S
nts sobre cada de
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a) - Referència la
b) - El nom o ma
c) - La denomina
d)- Les denomina
e)- Altres marque
continguda en el 
En els detectors d
base. 
Si es fan servir s
El marcat haurà d
No s'han de marc
DETECTORS DE 
Cada detector ha
a)- Referència la 
b)- El nom o mar
c)- La denominac
d)- Les denomina
e)- Altres marque
continguda en el 
f)- La separació m
En els detectors d
base. 
Si es fan servir s
El marcat haurà d
No s'han de marc
DETECTORS TÈR
Cada detector ha
a) - Referència la
b) - La classe o c
c) - El nom o ma
d) - La denomina
e) - Les denomin
f) - Altres marque
continguda en el 
En els detectors d
base. 
Si es fan servir s
El marcat haurà d
No s'han de marc
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar al fab
materials emprat
- Sol·licitar a l' em
- Control de la do
- Control final d'id
- Comprovació d
compleixen les e
     - Polsadors (m
     - Mòduls de c
     - Centraleta d
     - Mòduls d'ali
     - Sirenes (ma
     - Cablejat (sec
     - Detectors: d
     - Electroimant
     - Comportes t
- Realització d' in
CRITERIS DE PR
S'ha de realitzar e
INTERPRETACIÓ
Un cop realitzat e
contractat amb l'e
 
 
BM3 - EXTINTOR
BM31 - EXTINTO
 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

a norma EN 54-7 
arca del fabricant o
ació del model (tip
acions dels termin
es o codis, amb le
 detector 
desmuntables, s'h

ímbols o abreujatu
de ser visible dura
car elements fàcilm
FUMS LINEALS: 

a d'anar marcat de 
 norma EN 54-12 
rca del fabricant o 
ció del model (tipu
acions dels termin
es o codis, amb le
 detector 
màxima i mínima 
desmuntables, s'h

ímbols o abreujatu
de ser visible dura
car elements fàcilm
RMICS PUNTUALS
a d' anar marcat de
a norma EN 54-5 
classes del detecto
arca del fabricant o
ació del model (tip
nacions dels termin
es o codis, amb le
 detector 
desmuntables, s'h

ímbols o abreujatu
de ser visible dura
car elements fàcilm
E CONTROL: 
control a realitzar s
bricant el certificat 
s. 

mpresa instal·lador
ocumentació tècni
dentificació de ma
e les característiq
specificacions del
marca, model, esp
control (marca, mo
'incendis (marca, 
mentació (marca, 

arca, model, espec
cció, tipus d'aïllam

de fum i tèrmics (m
ts de subjecció de
tallafoc, en conduc

nforme amb els res
ESA DE MOSTRES
el control de mate
  DE RESULTATS 

el control dels mat
empresa instal·lad

RS 
ORS 

nyeria, Arquitectu
42 22 

o proveïdor 
us o número) 

nals de connexió 
es que el fabricant 

haurà de marcar la

ures poc corrents,
ant la instal·lació de
ment enretirables c

 forma clara e inde

 proveïdor 
us o número) 
nals de connexió 
es que el fabricant 

haurà de marcar la

ures poc corrents,
ant la instal·lació de
ment enretirables c
S: 
e forma clara e ind

or segons EN 54-5
o proveïdor 
us o número) 
nals de connexió 
es que el fabricant 

haurà de marcar la

ures poc corrents,
ant la instal·lació de
ment enretirables c

són les següents:  
 del compliment de

ra/mantenidora, ce
ca subministrada.

aterial i lloc d'empla
ues, especificacio
l  projecte: 
pecificacions) 
odel, especificacio
model, nº fabricac
 model, especifica

cificacions) 
ment) 
marca, tipus, espec
e portes (si n' hi ha
ctes d' aire (marca
sultats del control 
S: 
rials i equips que e
 I ACTUACIONS EN
terials, totes les an
dora, s'ha de comu

ura i Medi Ambien

 pugui identificar, c

 informació dels p

 s'hauran d'explica
el detector, i haurà
coma ara cargols 

eleble amb la segü

 pugui identificar, c

 informació dels p

 s'hauran d'explica
el detector, i haurà
coma ara cargols 

deleble amb la seg

5. Si el detector pe

 pugui identificar, 

 informació dels p

 s'hauran d'explica
el detector, i haurà
com ara cargols o

 
e les exigències es

ertificat final confo
 
aç ament 
ns i compliment d

ons) 
ció , especificacion
acions)  

cificacions)  
a) (marca, tipus, e
a, tipus, especifica
 efectuat. 

es rebin a l'obra. S
N CAS D'INCOMPL
nomalies, incompli
unicar a DF, que ha

nt                        

com a mí nim, la d

punts a), b), c) i e 

ar en la informació
à de ser accessible
o valones. 

üent informació: 

com a mínim, la d

punts a), b), c), e) 

ar en la informació
à de ser accessible
o valones. 

üent informació: 

ermet l'ajust “in sit

com a mínim, la d

punts a), b), c), d) 

ar en la informació
à de ser accessible
o valones. 

stablertes al Regla

orme la instal·lació

de la normativa de 

ns) 

especificacions) 
acions) 

S'han de realitzar c
LIMENT: 
iment de les espec
aurà de decidir la 

                            

data o lot i lloc de 

) sobre el cap del 

ó proporcionada am
e durant el manten

data o lot i lloc de f

 i f) sobre el cap d

ó proporcionada am
e durant el manten

tu” de la classe, la

data o lot i lloc de f

 i f) sobre el cap d

ó proporcionada am
e  durant el mante

ament d'Instal·lacio

ó s'ha executat seg

 tots els elements 

controls per cada t

cificacions, desvia
substitució total o 

                            

fabricació, i el núm

detector, i almeny

mb el dispositiu. 
niment. 

fabricació, i el núm

el detector, i alme

mb el dispositiu. 
niment. 

a marca de la class

fabricació, i el núm

el detector, i alme

mb el dispositiu.  
niment. 

ons de protecció c

gons normatives d

que formen la inst

ipus diferent de m

acions del projecte
 parcial del materi

                            

mero de la versió 

ys la informació c)

mero de la versió d

enys la informació 

se es podrà subst

mero de la versió d

enys la informació 

contra incendis del

'aplicació. 

tal·lació, i verificar

material o equip. 

e i variacions del q
al rebut. 
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de software 
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ituir el símbol P 

de software 

  d) i e) sobre la 

ls equips i 
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0.- ELEMENTS Q
BM312611,BM3
1.- DEFINICIÓ I C
 
Aparell autónom 
han estat disseny
CARACTERÍSTIQ
El fabricant, o l’i
estes per un org
projecte presenta
Ha de portar una 
- Indicació de l’ad
- La pressió de d
- El nombre de re
- La data de la pr
- Els espais lliure
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 194
Directiva 97/23/C
sobre Equipos a 
 
5.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS DE 
El cos de l’extinto
- Nom o raó soci
- Temperatura m
- Productes cont
- Eficàcia per a e
- Tipus de focs p
- Instruccions d’u
- Data i contrasen
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Sol·licitar al fab
materials emprat
- Sol·licitar a l’ em
- Control de la do
- Control de l’em
- Control final d’id
-  Comprovar que
     - Aprovació d
d’Indústria. 
     - Dades placa
          - Pressió m
          - nº placa 
          - Data 1a P
     - Dades etique
          - Nom del 
          - Tempera
          - Producte
          - Eficàcia d
          - Tipus de 
          - Instrucci
- Realització d’ in
CRITERIS DE PR

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

QUE CONTEMPLA 
13511. 

CARACTERÍSTIQUE

 que conté un age
yats per a utilitzar-

QUES GENERALS: 
mportador en el s
ganisme de contro
at per a registrar el
 placa oficial, fixad
dministració que f

disseny (pressió m
egistre de l’aparell 
rimera prova i la m
es per a proves suc

 DE SUBMINISTRA

t: Per unitats, en fu
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

42/1993, de 5 de n
CE del parlamento 
Presion. 

 DE CONTROL DE

 MARCATGE I CO
or ha de portar una
ial del fabricant o i
àxima i mínima de
inguts i quantitat d
xtintors portàtils d

per als que no pot 
utilització 
nya corresponents
E CONTROL: 
control a realitzar s
bricant el certifica
s. 
mpresa instal·lado
ocumentació tècni
magatzematge d’e
dentificació de ma
e els extintors com
e tipus per la Direc

a de disseny :  
màxima de servei 
 
Prova i successive
eta de característiq
 fabricant importad

atura màxima i mín
es continguts i qua
de l’extintor (Norm
 foc amb el que no
ons funcionament
nforme amb els res
ESA DE MOSTRES

nyeria, Arquitectu
42 22 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

ent extintor que po
-se a ma o transpo

seu cas, han de g
ol facultat per a l
l tipus. 
da de forma perma
fa el control 

màxima de servei) 
 

marca de qui la rea
ccessives 

AMENT I EMMAGA

unda de plàstic. 
ts de la intempèrie

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

noviembre, por el 
 europeo y del con

 RECEPCIÓ 

NTROL DE LA DOC
a etiqueta  amb les
importador que ha
e servei 
dels mateixos 
d’acord amb la nor
utilitzar-se l’extinto

s al registre de tipu

són les següents:  
at del compliment 

ra/mantenidora, c
ca subministrada.
extintors en obra fi
aterial i lloc d’empl
mpleixen els requis
cció General d’Ind

(disseny) 

es 
ques: 
dor 
nima de servei 
antitat d’equips 
ma UNE 23110) 
o es pot utilitzar 
t 
sultats del control 
S: 

ura i Medi Ambien

TS 

ot esser projectat i
ortat, i que en cond

arantir que l’ extin
’aplicació del Reg

anent, on s’ha de g

litzà 

ATZEMATGE 

e i d'impactes. 

element 
ada a l’obra 

que se aprueba el 
nsejo, de 29 de m

CUMENTACIÓ: 
s dades següents:
a registrat el tipus a

rma UNE 23-110 
or 

us 

 
 de les exigències

ertificat final confo
 
ins a la  seva col·lo
laç ament 
sits especificats en
ústries siderometa

 efectuat. 

nt                        

i dirigit sobre un f
dicions de funcion

ntor correspon a u
glament d’Aparells

gravar: 

 Reglamento de In
mayo de 1997, rela

: 
al que correspon l

s establertes al Re

orme la instal·lació

ocació. 

n projecte, s’ha de
al·lúrgiques i la pla

                            

foc per l’acció d’u
nament te una mas

un tipus registrat d
s a Pressió, que a

nstalaciones de Pro
ativa a la aproxima

’extintor 

eglament d’Instal·

ó s’ha executat seg

e verificar: 
aca de timbre de la

                            

na pressió  intern
ssa menor o igual 

davant l’Administr
acrediti que l’ exti

otección contra In
acion de las legisla

lacions de protecc

gons normatives d

a Delegació o els S

                            

na. Son extintors m
 a 20 kg. 

ració i que dispos
tintor correspon p

ncendios. 
aciones de los est

ció contra incend

d’aplicació. 

Serveis Territorials
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a d’un certificat 
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tados miembros 

is dels equips i 

s Autònoms 
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S’ha de realitzar e
INTERPRETACIÓ
Un cop realitzat 
contractat amb l’
 
BM3A - ARMARI
 
0.- ELEMENTS Q
BM3A1000. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Armaris metàl·lic
CARACTERÍSTIQ
Armari metàl·lic p
Ha d'estar pintat 
L'accés a l'interio
El vidre ha de por
Alçària:  >= 600
 Amplària:  >= 3
 Fondària:  >= 2
  
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
BMD - MATERIA
BMD6 - CONDUC
 
0.- ELEMENTS Q
BMD62220. 
 
 
BMY - PARTS PR
 
0.- ELEMENTS Q
BMY11000,BMY3
1.- DEFINICIÓ I C
 
Accessoris per a 
 S'han considerat
- Part proporcion
 - Part proporcion
 - Part proporcion
 - Part proporcion
 - Part proporcion
 - Part proporcion
 - Part proporcion
 - Part proporcion
 - Part proporcion
 - Part proporcion
- Part proporcion
CARACTERÍSTIQ
El material i les s
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

el control de tots e
  DE RESULTATS 
el control dels m
empresa instal·lad

IS PER A EXTINTO

QUE CONTEMPLA 

CARACTERÍSTIQUE

s per a extintors p
QUES GENERALS: 
per a anar adossat
de color vermell. 

or, per a les revisio
rtar la inscripció "T
0 mm 
300 mm 
220 mm 

 DE SUBMINISTRA

t: Per unitats, emb
e: En llocs protegi

TERIS D'AMIDAME

ent: la indicada a l
ent: quantitat nece

DE COMPLIMENT

va de compliment 

ALS PER A INSTAL
CTORS 

QUE CONTEMPLA 

ROPORCIONALS D

QUE CONTEMPLA 
31000. 

CARACTERÍSTIQUE

 instal·lacions de p
t els elements seg

nal d'elements espe
nal d'elements esp
nal d'elements esp
nal d'elements esp
nal d'elements esp
nal d'elements esp
nal d'elements esp
nal d'elements esp
nal d'elements esp
nal d'elements esp
nal d'elements espe
QUES GENERALS: 
seves característiq

 DE SUBMINISTRA

t: A l'albarà de lliur

nyeria, Arquitectu
42 22 

els extintors que e
 I ACTUACIONS EN

materials, totes les
dora, s’ha de comu

ORS 

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

per a muntar super

t a la paret, amb la

ons periòdiques de
Trenqueu-lo en ca

AMENT I EMMAGA

balats amb cartró. 
ts de la intempèrie

ENT 

a descripció de l’e
essària subministra

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

L·LACIONS DE SEG

EL PLEC 

D'ELEMENTS ESP

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

protecció contra in
güents: 
ecials per a detect
pecials per a centra
pecials per a sirene
pecials per a polsa
pecials per a hidran
pecials per a colum
pecials per a boque
pecials per a detec
pecials per a vàlvu
pecials per a extint
ecials per a paralla

ues han de ser ad

AMENT I EMMAGA

rament han de con

ura i Medi Ambien

s rebin a obra. 
N CAS D’INCOMPL
s anomalies, inco
unicar a DF, que h

TS 

rficialment amb la 

a cara frontal de vi

e l'extintor, s'ha de 
s d'incendi". 

ATZEMATGE 

e i d'impactes. 

element 
ada a l’obra 

GURETAT 

ECIALS PER A IN

TS 

ncendis. 

tors 
als de detecció 
es 
adors d'alarma 
nts 

mnes seques 
es d'incendi 

ctors-extintors auto
les de control i d'a
tors. 
amps. 

equats per a la ins

ATZEMATGE 

nstar les caracterís

nt                        

LIMENT: 
ompliment de les 
haurà de decidir la 

 cara frontal de vid

idre. 

 poder fer fàcilme

STAL·LACIONS C

omàtics 
alarma 

stal·lació i no han 

stiques d'identifica

                            

especificacions, d
 substitució total o

dre. 

nt sense trencar e

ONTRA INCENDIS

de fer disminuir, e

ció següents: 

                            

desviacions del pr
o parcial del materi

l vidre. 

S 

n cap cas, la seva

                            

rojecte i variacion
rial rebut. 

a qualitat i bon fun
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ns del què s’ha 
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- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'alt
 Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat composad
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 194
 
BN - VÀLVULES,
BN3 - VÀLVULES
 
0.- ELEMENTS Q
BN316420,BN31
1.- DEFINICIÓ I C
 
Vàlvules de bola 
S'han considerat 
- Vàlvules de bola
- Vàlvules de bola
- Vàlvules de bola
- Vàlvules de bola
- Vàlvules de bola
- Vàlvules de bola
- Vàlvules de bola
- Vàlvules de bola
- Vàlvules de bola
CARACTERÍSTIQ
Ha d'estar formad
Vàlvules metàl·liq
- Cos amb conne
- Cos amb conne
- Tancament man
- Eix d’accionam
- Obturador esfèr
- Assentaments d
- Premsaestopes
Vàlvules metàl·liq
- Cos amb conn
muntar l’actuado
- Tancament mitj
- Eix d’accionam
- Seients d’estan
- Premsaestopes
Vàlvules de mate
- Cos de material
- Maneta d’accio
- Obturador esfèr
- Seients d’estan
- premsaestopes
Vàlvules de mate
En el cos ha d'ha
Pressió de prova 
- Pressió nomina
- Pressió nomina
Materials: 
Vàlvules amb cos
- Bola:  Acer inox
- Elements d'esta
Vàlvules amb cos
- Bola:  poli(cloru
- Elements d'esta
Caracterí stiques 
- Tensió d’alimen

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

tres dimensions 
ge: En llocs proteg

TERIS D'AMIDAME

da pel conjunt d’ele

DE COMPLIMENT

42/1993, de 5 de n

, FILTRES, BOMBE
S DE BOLA 

QUE CONTEMPLA 
5420. 

CARACTERÍSTIQUE

de 2 o 3 vies, amb
 els tipus següents
a metàl·liques, d’a
a metàl·liques, d’a
a metàl·liques, am
a metàl·liques, am
a metàl·liques, am
a de material sintè
a de material sintè
a de material sintè
a de material sintè

QUES GENERALS: 
da per: 
ques manuals: 
exió per brides 
exions roscades in
nual mitjançant ma
ent de l’obturador 
ric amb un forat di
d'estanquitat per a
s o anells tòrics pe
ques amb actuado
exió per brides o 
r 
jançant actuador e
ent de l’actuador e
quitat per a la bola

s o anells tòrics pe
erial sintètic manua
l termoplàstic amb
nament de l’eix de
ric amb un forat di
quitat per a la bola

s o anells tòrics pe
erial sintètic amb a
aver-hi gravada la p
 segons pressió n

al 10 bar:  >= 15 
al 16 bar:  >= 24 

s de bronze: 
xidable 
anquitat:  Tefló 
s de poli(clorur de
ur de vinil) 
anquitat:  Cautxú te
 del servomotor: 

ntació:  220 V 

nyeria, Arquitectu
42 22 

gits contra els impa

ENT 

ements especials 

T OBLIGATORI 

noviembre, por el 

ES I GRUPS DE P

EL PLEC 

ES DELS ELEMEN

b cos  d’1, 2 o 3 p
s: 
accionament manu
accionament manu

mb actuador elèctri
mb actuador elèctri
mb actuador pneum
ètic, d’accionamen
ètic, d’accionamen
ètic, amb actuador
ètic, amb actuador

nteriorment (conne
aneta fixada a l’eix
 esfèric 
iametral en les vàlv

a la bola 
er a l'estanquitat de
or elèctric o pneum
 amb connexions 

elèctric o pneumàt
esfèric 
a 
er a l’estanquitat de
als: 
b els extrems prep
e l’obturador esfèr
iametral en les vàlv
a 
r a l’estanquitat de

actuador elèctric o 
pressió de treball. 
ominal: 
 bar 
 bar 

e vinil): 

ecnopolímer d’etile

ura i Medi Ambien

actes, la pluja, les 

necessaris per al m

que se aprueba el 

RESSIÓ 

TS 

peces, d’accionam

ual, per a roscar 
ual, amb brides  
c, per a roscar 
c, amb brides 

màtic, amb brides 
nt manual, per a ro
nt manual, amb bri
r elèctric, amb brid
r pneumàtic, amb b

exió  femella) o ros
x amb femella 

vules de 2 vies o u

e l'eix d'accioname
màtic: 
 roscades interiorm

ic que acciona l’ei

e l’eix d’accionam

parats per a roscar
ic 
vules de 2 vies o u

e l’eix de la vàlvula
 pneumàtic: 
 

epropilediè EPDM 

nt                        

 humitats i dels ra

muntatge d’un ele

 Reglamento de In

ment manual o amb

oscar o encolar   
ides 
des 
brides 

scat exteriorment 

un forat en T o L e

ent 

ment (connexió  f

ix de la vàlvula 

ent 

r, soldar o embrida

un forat en T o L e

a 

 

                            

aigs del sol. 

ment. 

nstalaciones de Pro

b actuador. 

(connexió mascle)

en les de 3 vies, i a

femella) o roscad

ar 

en les de 3 vies, am

                            

otección contra In

) 

amb l’allotjament p

es exteriorment (c

mb l’allotjament de

                            

ncendios. 

per a l’eix 

connexió mascle)

e l’eix de la vàlvula
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, preparat per a 
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- Potència:  4 VA
 
2.- CONDICIONS 
 
Subministrament
Subministrament
Les rosques han 
Emmagatzematg
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 842
VÀLVULES METÀ
* UNE-EN 736-1
* UNE-EN 736-2
* UNE-EN 736-3
* UNE-EN 13709
VÀLVULES DE BO
UNE-EN ISO 161
 
BP - MATERIALS
BP4 - CABLES P
BP43 - CABLES 
 
0.- ELEMENTS Q
BP434610. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Cables metàl·lics
S’han contempla
- Cables amb o s
- Cables amb o s
CONDICIONS GE
Ha de tenir un as
No ha de tenir irre
als usuaris o per 
Ha de tenir la res
d’emmagatzemat
CABLES AMB O 
El conductor ha d
d’estar nua o bé 
Diàmetre nomina
L’aïllament ha de
les especificacion
Ha de ser continu
conductor. 
No hi pot haver m
Els conductors aï
superfície colorad
colors normalitza
212-002. 
L’apantallament, 
cable en capes c
En qualsevol cas
d’elles: 
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica
- Trena nua o rec
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Si la pantalla és u
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Hi ha d’haver una
La funda ha d’est
funda. 
 
2.- CONDICIONS 
 
CABLES AMB O 
 Subministramen
La bobina ha de p
CABLES AMB O 
 Subministramen
Emmagatzematg
L'embalatge ha d
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat d’amidame
Criteri d’amidame
 
4.- NORMATIVA 
 
* UNE-EN 50173
* UNE-EN 50173
* UNE-EN 50290
CABLES AMB O 
UNE-EN 50288-2
Especificación in
UNE-EN 50288-3
Especificación in
UNE-EN 50288-5
Especificación in
UNE-EN 50288-6
Especificación in
CABLES AMB O 
UNE-EN 50288-2
Especificación in
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Especificación in
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Especificación in
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D - ELEMENTS C
D0 - ELEMENTS 
D07 - MORTERS
D070 - MORTER
 
0.- ELEMENTS Q
D0701461. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Mescla feta amb 
CARACTERÍSTIQ
Tipus de ciment: 
- Ciments comun
- Ciments de ram
- Ciments blancs
Morters per a fàb
- Resistència a c
     - Morter ordin
     - Morter ordin
     - Morter de ju
Ha d'estar pastat 
 
2.- CONDICIONS 
 
Per a l'elaboració
La formigonera h
No s'han de mes
S'ha d'aplicar aba
 
3.- UNITAT I CRIT
 
m3 de volum nec
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 314
Fábrica DB-SE-F.
 
5.- CONDICIONS 
 
OPERACIONS DE
Les tasques de c
- Inspecció visua
incloent els resul
 En cas de no pre
càrrec del contra
CRITERIS DE PR
Els controls s'han
INTERPRETACIÓ
No es podran util
Els valors de con
 
D071 - MORTER
 
0.- ELEMENTS Q
D0718641. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Mescla feta amb 
S'han considerat 
- Inclusor d’aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
CARACTERÍSTIQ
Tipus de ciment: 
- Ciments comun
- Ciments de ram
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E - PARTIDES D'
E4 - ESTRUCTUR
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0.- ELEMENTS Q
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1.- DEFINICIÓ I C
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- Gruixos nomina
- Gruixos nomina
Les beurades esp
COL·LOCACIÓ AM
S’utilitzaran cargo
Els cargols aixam
han de complir e
La situació dels 
inspeccions. 
El diàmetre nomi
 La rosca pot est
Després del colla
l’espiga ha d’hav
- En cargols prete
- En cargols sens
Les superfícies d
En els cargols co
En els forats rodo
aixamfranades i e
En els cargols pr
- Cargols 10.9: s
- Cargols 8.8: so
Toleràncies d'exe
- Franquícia màx
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     - En obres d’e
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Els procediments
- Per arc elèctric 
- Per arc amb fil t
- Per arc submer
- Per arc submer
- Per arc amb ga
- Per arc amb ga
- Per arc amb fil t
- Per arc amb fil t
- Per arc amb elè
- Per arc de conn
Les soldadures s
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 morters i armadu
tenir una coloració

ada:  >= 0, 4 x gr
nda resistent. 
rebaves. 
vistes, els junts ho
et passant, en els 

d'haver forats de le
ulació. 
mb qualsevol altre
amb un material 

ns de 24 h d'haver
es amb màquina. 
n complir amb les 

N 998-2):  8-15 m
8-2):  1- 3 mm 
e:  2 cm 
l’article 2.2 i la tau

/2 m  

 15 mm/total 
 m; ± 15 mm/tota

m/total 
mm/total 

sostre:  ± 5 mm 
T: 
suport amb connec
 element resistent 

EXECUCIÓ 

a ambient que osc
bans i s'han d'ende
erior a 50 km/h, s'h
e, per filades senc
gant-les sobre un 

ir la humitat neces
complir amb l’ art

ENT 

ura i Medi Ambien

es cantonades 

 senceres 

ons horitzontals 
es i de les tempera
i de les esquitxade

evistes d’acord l’ a

ilades han de ser 
parets. 
 cavalcament de le
rescripcions estab
res, en el seu cas
ó uniforme, si la D
ruix de la peça, >

oritzontals han d'es
 acords amb altre

es peces oberts a 

e element estructu
d’elasticitat comp
 fet la paret. 

 especificacions d

m 

ula 2.1 del DB-SE-

al 

ctors que han de c
 cada dues plantes

cil·li entre els 5°C i
errocar les parts af
han de suspendre 
eres. 
 llit de morter, sem

ssària per tal que n
ticle 7 i 8 del DB-S

nt                        

atures elevades 
es de morter 

article 5.4 del CTE-

horitzontals. 

es peces no ha de
blertes en l’article
, en funció de les 
F no fixa cap altra
= 40 mm 

star matats per la 
es parets. Sempre 

 l'exterior.  Els pun

ural superior, cal q
patible amb la de

del article  4.6.6 i d

F. 

complir les especif
s o a 800 cm d'alç

i els 40°C i sense 
fectades. 
 els treballs i asse

mpre que ho perm

no absorbeixin ni c
SE-F. 

                            

-DB-F i la DT del p

e ser més petit que
e 3 de la norma D
classes d’exposic
 condició. 

 part superior, si la
 que la modulació

nts singulars (cant

que hi hagi un es
eformació prevista

de la taula 4.8 del 

ficacions fixades a
çària, com a màxim

pluges si la paret 

gurar les parts que

meti la dimensió de

cedeixin aigua al m

                            

projecte. 

e el través de la pe
DB-SE-F, en espe
ió. 

a DF no fixa altres 
ó ho permeti, aque

onades, brancals,

pai de 2 cm entre
a del sostre , un 

DB-SE-F 

al seu plec de cond
m, si la DF no fixa 

é s exterior. Si es 

e s'han fet. 

 la peça, fins que 

morter. 

                            

eça. 
ecial les que fan 

 condicions. 
esta travada ha de

, traves, etc.), han

e l'ú ltima filada i 
cop l'estructura h

dicions. 
 cap altra condició

s sobrepassen aqu

 el morter sobresu
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referè ncia a la 

e ser per filades 

 d'estar formats 

 aquell element. 
hagi adoptat les 

ó. 

uests límits, s'ha 

urti per els junts 
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m2 de superfície 
Amb deducció de
 - Obertures <=
- Obertures > 1 
Als forats que no
del forat cal amid
Inclouen l'execuc
normalment conf
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 314
Fábrica DB-SE-F.
 
5.- CONDICIONS 
 
CONTROL D’EXE
El control de l’exe
instruccions del d
Es comprovarà q
- Comprovació d
- Inspecció abans
     - Col·locació  
     - Humitat dels
     - Col·locació d
     - Obertures. 
     - Travat entre 
     - Regates. 
- Presa de coord
- Repàs dels junt
CONTROL D’EXE
Els controls s'han
CONTROL D’EXE
Quan s’observin 
No s’ha de perme
Suspensió dels tr
CONTROL DE L’O
Inspecció visual 
- En el control es
- Prova d'estanqu
CONTROL DE L’O
Els controls s'han
CONTROL DE L’O
Correcció per par
No s’ha de perme
E7 - IMPERMEAB
E7B - GEOTÈXTI
 
0.- ELEMENTS Q
E7B21E0L. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Làmina separado
S'han considerat 
- Vel de polietilè d
- Feltre amb un 7
- Feltre de polipro
- Feltre de poliest
- Feltre teixit de fi
- Fibra de vidre a
L'execució de la u
- Neteja i prepara
- Col·locació de l
CONDICIONS GE
Ha de tenir un as
Ha de garantir la 
Les característiqu
Ha de ser imputre

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

 amidada segons 
e la superfície corr
 1 m2:  No es ded
m2:  Es dedueix e

o es dedueixin, o q
dar també aquests
ció de tots els treb
formen la unitat. 

DE COMPLIMENT

4/2006, de 17 de 
. 

 DE CONTROL D'E

ECUCIÓ. OPERACIO
ecució de les obre
director de l’execu

que s’han adoptat l
el replanteig de la 
s, durant i després
 de les mires en le
s maons. 
de les peces. 

 diferents parets e

enades i cotes de 
ts i neteja del para

ECUCIÓ. CRITERIS
n de realitzar sego

ECUCIÓ. INTERPRE
irregularitats de re
etre la continuació
reballs i correcció 
OBRA ACABADA. 
de la unitat acabad

s seguiran els crite
ueïtat de faç ana p
OBRA ACABADA. 
n de realitzar sego
OBRA ACABADA. 
rt del contractista 
etre la continuació
BILITZACIONS I A
LS I  LÀMINES SE

QUE CONTEMPLA 

CONDICIONS DE L

ora col·locada no a
 els materials segü
de 50 a 150 micre

70% de fibres de p
opilè  format per fi
ter termoestable fe
ibres de polipropilè
mb insercions de 
unitat d'obra inclou
ació del suport 
la làmina 
NERALS: 

specte superficial p
 no adherència ent
ues del material so
escible i compatib

nyeria, Arquitectu
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les especificacion
responent a obertu
dueixen. 
l 100%. 
que es dedueixin p
 paraments. 
balls necessaris p

T OBLIGATORI 

 marzo, por el qu

EXECUCIÓ I DE L'O

ONS DE CONTROL
es es realitzarà d’ a
ució de l’obra, con
les mesures neces
 planta i de l’ alçat
s de l’execució de 
es cantonades i es

n junts alternats. 

 totes les parets. 
ment 
 DE PRESA DE MO

ons les instruccion
ETACIÓ DE RESUL
eplanteig, s’hauran
ó dels treballs fins 
 de les desviacion
OPERACIONS DE 
da. 

eris indicats en l’ar
pel mètode de ruixa
CRITERIS DE PRE

ons les instruccion
INTERPRETACIÓ  
de les irregularitat

ó dels treballs fins 
AÏLLAMENTS 
EPARADORES 

EL PLEC 

ES PARTIDES D'O

adherida. 
üents: 
es de gruix 
olipropilè i un 30%
laments sintètics n
et amb fibres de p
è 
 fils de reforç long
u les operacions s

pla i regular. 
tre els component
obre el que s’estén
ble amb els materia

ura i Medi Ambien

s de la DT. 
ures, d'acord amb 

parcialment, l’amid

er a resoldre l'obe

e se aprueba el C

OBRA ACABADA 

L: 
acord amb les esp
forme al indicat en
ssà ries per asseg
t dels tancaments.
 les parets de cà r
tesa del fil entre m

OSTRES:  
s de la DF. 

LTATS I ACTUACIO
n de corregir abans
que no estiguin so
s observades a cà
CONTROL: 

rticle 7.4 de la part
ament directe UNE
ESA DE MOSTRES
s de la DF. 
 DE RESULTATS I 
ts observades. 
que no estiguin so

BRA EXECUTADES

% de fibres de polie
no teixits lligats m
oliester sense teix

itudinals 
següents: 

s del sistema entr
n la lamina haurà d
als amb què hagi d

nt                        

 els criteris següen

dament inclou la f

ertura, pel què fa 

Código Técnico de

pecificacions del p
n l’article 7.3 de la
gurar la compatibil
. 
rrega de blocs dels
mires. 

ONS EN CAS D’INC
s d’aixecar el mur.
olucionats els defe
àrrec del Contracti

t I del CTE. 
E-EN 13051. 
: 

 ACTUACIONS EN

olucionats els defe

S 

etilè, sense teixir, t
ecànicament 

xir, consolidat mec

re els que s'interca
de coincidir amb e
d'estar en contacte

                            

nts: 

feina de fer els ret

a brancals i ampi

e la Edificación Pa

rojecte, els seus a
a part I del CTE i de
itat entre els difere

s següents punts: 

COMPLIMENT: 
. 
ectes d’execució. 
sta. 

 CAS D’INCOMPL

ectes d’execució. 

termosoldat 

cànicament mitjanç

ala. 
el previst a Project
e. 

                            

torns, com branca

t, i s'utilitzaran, si

arte 2. Documento

annexes i modifica
emés normativa vi
ents productes, ele

IMENT: 

çant punxonament

e, en el estudi i cà

                            

als. En cas de ded

i cal, materials dif

o Básico de Segur

acions autoritzades
igent d’aplicació. 
ements i sistemes 

t 

àlcul del geotèxtil. 

      Pàgina 122 

duir-se el 1 00% 

ferents dels que 

ridad estructural 

s per la DF i les 

 constructius. 
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Les làmines han 
No ha de quedar 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèx
- Làmines separa
- Làmines separa
 
2.- CONDICIONS 
 
El suport ha de s
Les làmines col·l
Els geotèxtils en t
 
3.- UNITAT I CRIT
 
m2 de superfície 
Amb deducció de
- Obertures <= 
- Obertures > 1 
Aquests criteris i
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
5.- CONDICIONS 
 
CONTROL D’EXE
Els punts de cont
- Inspecció visua
CONTROL D’EXE
Els punts de cont
- Inspecció visua
- Control del proc
- Control de long
CONTROL D’EXE
Els punts de cont
- Neteja i repàs d
- Control del proc
CONTROL D’EXE
Els punts de cont
- Control d’execu
Es comprovarà q
- Neteja i repàs d
- Aplicació de l’e
- Control del proc
encontres, desgu
CONTROL D’EXE
Els controls s'han
CONTROL D’EXE
Correcció per par
No s’ha de perme
CONTROL D’EXE
Si les característi
CONTROL DE L’O
Els punts de cont
Inspecció visual 
- Proves d’estanq
CONTROL DE L’O
Els controls s'han
CONTROL DE L’O
Correcció per par
 
E8 - REVESTIME
E81 - ARREBOSS
E812 - ENGUIXA
 
0.- ELEMENTS Q

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

 de cavalcar entre 
 adherida al suport

xtils en tracció me
adores de poliprop
adores de polietilè

 DEL PROCÉS D'E

er net, sense irreg
ocades s'han de p
tracció mecànica 

TERIS D'AMIDAME

 amidada segons 
e la superfície corr
 1 m2:  No es dedu
m2:  Es dedueix e
nclouen les pèrdu

DE COMPLIMENT

va de compliment 

 DE CONTROL D'E

ECUCIÓ. OPERACIO
trol més destacab

al del material aban
ECUCIÓ. OPERACIO
trol més destacab

al de la superfície s
cediment d’execuc
itud de soldadura 

ECUCIÓ. OPERACIO
trol més destacab

del suport. 
cediment d’execuc
ECUCIÓ. OPERACIO
trol més destacab

ució de cada unitat
que s’han adoptat l
del suport. 
mprimació, en el s
cediment d’execuc
uassos i junts. 
ECUCIÓ. CRITERIS
n de realitzar sego

ECUCIÓ. INTERPRE
rt del contractista 
etre la continuació

ECUCIÓ. INTERPRE
iques del terreny in
OBRA ACABADA. 
trol més destacab
de la unitat acabad
quitat a criteri de D
OBRA ACABADA. 
n de realitzar sego
OBRA ACABADA. 
rt del contractista 

ENTS 
SATS I ENGUIXAT

ATS 

QUE CONTEMPLA 

nyeria, Arquitectu
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 elles. 
t en cap punt. 

cànica:  >= 30 c
pilè:  >= 5 cm 
:  >= 5 cm 

EXECUCIÓ 

gularitats que pugu
protegir del pas de
que no s'hagin sot

ENT 

les especificacion
responent a obertu
ueixen 
l 100% 
es de material cor

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

EXECUCIÓ I DE L'O

ONS DE CONTROL
les són els següen
ns de la seva col·lo
ONS DE CONTROL
les són els següen
sobre la que s’ha d
ció, amb especial a
del geotèxtil 
ONS DE CONTROL
les són els següen

ció, amb especial a
ONS DE CONTROL
les són els següen
t d’obra verificant 
les mesures neces

seu cas 
ció, amb especial a

 DE PRESA DE MO
ons les instruccion
ETACIÓ DE RESUL
de les irregularitat

ó dels treballs fins 
ETACIÓ DE RESUL
nspeccionat fossin
OPERACIONS DE 
les són els següen
da. 
DF en làmines de p
CRITERIS DE PRE

ons les instruccion
INTERPRETACIÓ  
de les irregularitat

TS 

EL PLEC 

ura i Medi Ambien

cm 

uin perforar la làmi
 persones, equips
tmès a l'assaig de

s de la DT. 
ures, d'acord amb 

rresponents a retal

OBRA ACABADA 

L: 
nts: 
ocació , rebutjant 
L EN LÀMINES EN
nts: 
d’ estendre el geot
atenció als  cavalc

L EN LÀMINES DE
nts: 

atenció als cavalc
L EN LÀMINES DE
nts: 
el replanteig 
ssà ries per asseg

atenció  als cavalc

OSTRES:  
s de la DF. 

LTATS I ACTUACIO
ts observades. 
que no estiguin so

LTATS I ACTUACIO
n molt diferents d 
CONTROL: 
nts: 

polietilè. 
ESA DE MOSTRES
s de la DF. 
 DE RESULTATS I 
ts observades. 

nt                        

ina. 
s o materials. 
e resistència a la in

 els criteris següen

lls i cavalcaments

les peces que pre
N TRACCIÓ MECÀN

tèxtil 
caments en junts l

E POLIPROPILÈ: 

aments entre pece
E POLIETILÈ: 

gurar la compatibil

caments entre pec

ONS EN CAS D’INC

olucionats els defe
ONS EN CAS D’INC
e les previstes a P

: 

 ACTUACIONS EN

                            

ntempèrie s'han de

nts: 

. 

sentin danys degu
NICA: 

ongitudinals i tran

es 

itat entre els difere

ces i a l’execució d

COMPLIMENT: 

ectes d’execució. 
COMPLIMENT EN 
Projecte, es realitza

 CAS D’INCOMPL

                            

e cobrir ab ans de 

uts al transport 

sversals 

ents productes, ele

dels elements sing

 LÀMINES EN TRA
arà un nou estudi i

IMENT: 

                            

 24 h des de la sev

ements i sistemes 

ulars, tals com les

ACCIÓ MECÀNICA
i càlcul del geotèx
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E8121113,E812C
1.- DEFINICIÓ I C
 
Enguixats aplicat
S'han considerat 
- Enguixat a bona
 - Enguixat reglej
 - Formació d'are
 - Execució de re
 L'execució de la 
Enguixat a bona v
- Neteja i prepara
 - Aplicació del re
 - Acabat de la su
 - Repassos i net
 Enguixat reglejat
- Neteja i prepara
 - Execució de les
 - Aplicació del re
 - Acabat de la su
 - Repassos i net
 Formació d'arest
- Neteja i prepara
 - Execució de l'a
 - Acabat de la su
 Execució de la re
- Neteja i prepara
 - Execució dels t
 - Aplicació del g
 - Acabat de la su
 CONDICIONS GE
Ha de quedar ben
S'han de respecta
A l'enguixat, un c
La superfície de l
L'aresta ha de se
El racó en angle r
El racó en mitja c
Gruix de l'enguixa
 Duresa mitjana (
- Enguixat a bona
- Enguixat regleja
Especificacions p
- Distància entre 
 Toleràncies d'ex
- Gruix de l'enguix
- Toleràncies en f

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

C012,E8122212. 
CONDICIONS DE L

ts en paraments in
 els tipus següents
a vista, acabat llisc
at, acabat lliscat o

esta o de racó 
glada de sòcol 
 unitat d'obra inclo
vista: 
ació de la superfíci
evestiment 
uperfície 
teja final 
t: 
ació de la superfíci
s mestres 
evestiment 
uperfície 
teja final 
ta o de racó: 
ació de la superfíci
aresta o del racó 
uperfície 
eglada de sòcol: 
ació de la superfíci
tocs 
uix 
uperfície 
ENERALS: 
n adherit al suport
ar els junts estruct

cop sec (amb hum
l'enguixat ha de qu

er recta, en angle, 
recte, ha de ser or
canya ha de ser un
at:  1,2 cm 
(amb durò metre S
a vista:  >= 50 
at o reglada:  >= 
per a l'enguixat reg
 les mestres o tocs
ecució: 
xat:  ± 2 mm 
funció del tipus de

┌────────
│        
│Parament
│        
│────────
│Vertical
│        
│        
│        
│────────
│Corbat  
│        
│────────
│Horitzon
│        
│        
│        
│────────
│Inclinat
│        
│        
│        

nyeria, Arquitectu
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ES PARTIDES D'O

nteriors. 
s: 
cat o no 
o no 

ou les operacions s

ie de suport 

ie de suport 

ie de suport 

ie de suport 

. 
turals. 

mitat inferior a l'1% 
uedar plana i, en e
ben aplomada, i h
rtogonal i l'aresta d
na superficie cilínd

Shore C): 

 55 
glejat i la reglada d
s:  <= 120 cm 

e parament on s'ap
─────────────
     │      

t     │      
     │      

──────│──────
l     │Planor
     │      
     │──────
     │Aploma

──────│──────
     │Curvat
     │previs

──────│──────
ntal  │Planor
     │      
     │──────
     │Nivell

──────│──────
t     │Planor
     │      
     │──────
     │Inclin

ura i Medi Ambien

BRA EXECUTADES

següents: 

 o al cap de quatre
ls paraments verti
a d'estar al mateix
determinada recta 
drica que uneixi de

de sòcol: 

plica: 
────────────
         │ 
         │─
         │ 

──────────│─
r         │ 
         │ 

──────────│─
at /planta│ 
──────────│─
tura      │±
sta       │ 
──────────│─
r         │ 
         │ 

──────────│─
l previst │ 
──────────│─
r         │ 
         │ 

──────────│─
nació     │ 

nt                        

S 

e setmanes d'have
cals o corbats, ap

x pla que els param
 o corba segons e

e forma harmònica

────────────
           

────────────
   A bona v

────────────
  ± 1mm / 0
  ± 10mm / 

────────────
    ± 10mm 

────────────
± 5mm /plant
           

────────────
  ± 1mm / 0
  ± 10mm / 

────────────
     ± 10mm

────────────
  ± 1mm / 0
  ± 10mm / 

────────────
     ± 10mm

                            

er-ho fet), no hi ha 
plomada. 
ments. 
ls paraments. 

a els dos parament

────────────
  Tipus eng

────────────
vista    │  
─────────│──
0,2m     │  
2m      │  

─────────│──
        │  

─────────│──
tilla 1m │± 
        │  

─────────│──
0,2m     │  
2m      │  

─────────│──
m        │  
─────────│──
0,2m     │  
2m      │  

─────────│──
m        │  

                            

 d'haver pols, fissu

ts. 

────────────
guixat      
────────────
    regleja

────────────
       -   
  ± 5mm / 2

────────────
      5mm  

────────────
3mm /planti
           

────────────
       -   
  ± 5mm / 2

────────────
    ± 5mm  

────────────
       -   
  ± 5mm / 2

────────────
    ± 5mm  

                            

ures, forats o d'alt

────────┐ 
       │ 

────────│ 
at      │ 
────────│ 
       │ 

2m      │ 
────────│ 
       │ 

────────│ 
illa 1m │ 
       │ 

────────│ 
       │ 

2m      │ 
────────│ 
       │ 

────────│ 
       │ 

2m      │ 
────────│ 
       │ 
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En el cas de form
 
2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
S'han d'aturar els
Per a iniciar-ne l'e
Els paraments d'a
Quan l'enguixat é
als racons, al vol
En el cas de la re
En el cas de la 
paraments. 
Per a fer assecat
No s'han d'utilitza
S'han d'evitar cop
ACABAT LLISCAT
En l'enguixat a bo
En l'enguixat reg
regle i la segona 
El lliscat s'ha de f
 
3.- UNITAT I CRIT
 
ENGUIXAT: 
m2 de superfície 
Amb deducció de
- Obertures <= 
- Obertures > 1 
Aquests criteris i
FORMACIÓ D'AR
m de llargària am
En la reglada de s
- Llargàries <= 
- Llargàries > 1 
Aquesta unitat no
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
5.- CONDICIONS 
 
CONTROL D’EXE
Els punts de cont
- Inspecció de la 
- Neteja i prepara
- Execució de les
- Aplicació del re
- Acabat de la su
- Formació d'ares
CONTROL DE L’O
Els punts de cont
- Repassos i nete
CRITERIS DE PR
Els controls s'han
INTERPRETACIÓ
La correcció dels
 
E83 - APLACATS
E83E - EXTRASD
 
0.- ELEMENTS Q
E83EAD72. 
1.- DEFINICIÓ I C
 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

│        
└────────

mació d'aresta o de

 DEL PROCÉS D'E

NERALS: 
s treballs quan la te
execució cal que l
aplicació han d'est

és reglejat, s'han d
ltant dels forats i a
eglada de sòcol, s'
formació d'aresta

tges artificials es r
ar additius que pug
ps i vibracions que
T: 
ona vista, a la form
lejat o en la forma
 de lliscat. 
fer amb la part mé

TERIS D'AMIDAME

 amidada segons 
e la superfí cie cor
 1 m2:  No es dedu
m2:  Es dedueix e
nclouen la neteja d
ESTA, DE RACÓ O

midada segons les 
sò col, amb deduc
 1 m:  No es dedue
m:  Es dedueix el 
o s'ha d'amidar qu

DE COMPLIMENT

va de compliment 

 DE CONTROL D'E

ECUCIÓ. OPERACIO
trol més destacab
 superfície sobre l
ació de la superfíci
s mestres , en el c
vestiment 

uperfície 
stes i reglades de 
OBRA ACABADA. 
trol més destacab
eja final 
ESA DE MOSTRES
n de realitzar sego
  DE RESULTATS 

s defectes observa

S 
DOSSATS AMB PL

QUE CONTEMPLA 

CONDICIONS DE L

nyeria, Arquitectu
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     │previs
─────────────
e racó, les tolerànc

EXECUCIÓ 

emperatura sobrep
a coberta s'hagi a
tar sanejats, nets 

de fer mestres amb
als sòcols. 
han de realitzar to
, de racó o de la

equereix l'autoritza
guin variar el procé
e puguin afectar el

mació d'aresta o de
ació de reglada de

és fina del guix, o s

ENT 

les especificacion
rresponent a obert
ueixen 
l 100% 
dels elements que
O REGLADA DE SÒ
 especificacions d
cció de la llargària 
eixen 
100% 
an formi part d'un 

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

EXECUCIÓ I DE L'O

ONS DE CONTROL
les són els següen
a que es realitzarà
ie de suport 
as que sigui reglej

sòcol 
OPERACIONS DE 
les són els següen

S: 
ons les instruccion
 I ACTUACIONS EN
ats ha d’anar a càr

LAQUES DE GUIX 

EL PLEC 

ES PARTIDES D'O

ura i Medi Ambien

sta       │ 
────────────
cies d'execució ha

passi els límits de 
cabat o, en els par
i humits. Si cal, es
b el mateix guix i b

cs en el sòcol am
 reglada de sòco

ació explícita de la 
és d'adormiment. 
l material durant l'a

e racó, la pasta de
e sòcol, la pasta d

sigui amb la part s

s de la DT. 
tures d'acord amb 

 configuren l'obert
ÒCOL: 
e la DT. 
 corresponent a le

 parament reglejat

OBRA ACABADA 

L: 
nts: 
à l'enguixat 

jat 

CONTROL: 
nts: 

s de la DF. 
N CAS D’INCOMPL
rrec del contractist

LAMINAT 

BRA EXECUTADES

nt                        

           
────────────
an de ser les matei

 5°C i 35°C. 
raments interiors, 
s poden repicar ab
ben aplomades o b

b el mateix guix. 
l, la pasta de guix

a DF. 

adormiment. 

e guix s'ha d'aplica
de guix s'ha d'apl

superior d'una pas

 els criteris següen

tura, com és ara b

es obertures de les

t. 

LIMENT: 
ta. 

S 

                            

        │  
────────────
ixes exigides als p

 hi hagi tres plante
bans. 
ben horitzontals, s

x que s'utilitzi ha 

ar en dues operacio
icar en dues oper

terada feta amb aq

nts: 

bastiments que s'h

s quals formin part

                            

           
────────────
araments que els f

es amb sostre al da

segons els casos, 

de tenir les mate

ons: una d'estesa 
acions: una d'este

questa  finalitat. 

agin embrutat. 

t, d'acord amb els 

                            

       │ 
────────┘ 
 formen. 

amunt, com a mín

 als paraments, a 

eixes característiq

 i la segona de llisc
esa entre les mes

 criteris següents: 
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Revestiment real
pasta de guix.  
S'han considerat 
-  Plaques de gui
- Plaques transfo
S’han considerat
- Sobre perfileria 
 - Sobre mestres 
- Directament so
- Directament so
L'execució de la u
Col·locació sobre
- Replanteig dels 
- Col·locació aplo
- Col·locació d’aï
- Preparació de le
- Replanteig de l'e
- Fixació de les p
- Segellat dels jun
Col·locació direct
- Preparació de le
- Neteja i prepara
- Replanteig de l'e
- Aplicació dels t
- Segellat dels jun
Col·locació direct
- Preparació de le
- Neteja i prepara
- Replanteig de l'e
- Aplicació de ma
- Extesa de la pas
- Fixació de les p
- Segellat dels jun
Col·locació de l’a
- Preparació de l'
- Neteja i prepara
- Col·locació de l
MUNTATGE DE L
El conjunt de l'en
Ha de definir un p
Ha de quedar enc
Els muntants han
Només han de qu
La modulació de
mestres necessa
La distància màx
Toleràncies d'exe
- Replanteig:  ± 
 - Aplomat:  ± 5 
MUNTATGE DIRE
Distància entre e
 MUNTATGE DE 
El conjunt de l'ap
nivell previst. 
En el revestiment
Si el sistema és f
El tros mínim de 
L'especejament h
Quan la placa no 
Junts entre les pl
Toleràncies d'exe
- Replanteig parc
- Replanteig total
- Planor:  ± 5 m
- Aplomat:  ± 5 m
COL·LOCACIÓ DE
La col·locació de
Ha de tenir un as

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

itzat amb plaques

 els materials segü
x laminat  

ormades de guix la
t els diferents tipus
 
  
bre el parament am
bre el parament am
unitat d'obra inclou
e perfileria o sobre
 perfils 
omat o anivellat i f
ïllament tèrmic, si 
es plaques (talls, f
especejament en e

plaques als perfils 
nts 
tament sobre els p
es plaques (talls, f
ació de la superfíci
especejament en e
ocs de guix i col·lo
nts 
tament sobre el pa
es plaques (talls, f
ació de la superfíci
especejament en e
asses equidistants
sta de guix amb lla

plaques 
nts 
aïllament: 
'element (retalls, e
ació del suport 
l'element 
LA PERFILERIA: 
ntramat ha de ser e
pla vertical paral·le
cerclat per perfils f
n d'anar encaixats 
uedar fixats amb v
ls muntants o mes

aris. 
xima entre muntant
ecució: 
2 mm 
 mm/3 m 
ECTAMENT AMB T
ixos d'alineacions 
LA PLACA:  

placat ha de ser es

t acabat no hi ha d
fix, tots els junts, l
placa que es perm

ha de complir les e
 arribi a cobrir tota
laques:  <= 3 mm
ecució: 
cial:  ± 2 mm 
l:  ± 2 mm 
m/2 m 
mm/3 m 
E L’AÏLLAMENT 
e l’aïllament es rea
specte uniforme i s

nyeria, Arquitectu
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 de guix laminat o

üents: 

aminat 
s de col·locació pe

mb tocs de guix. 
mb guix estés en t
u les operacions s
e mestres: 

fixació dels perfils 
 és el cas 
forats, etc.) 
el parament 

paraments amb to
forats, etc.) 
ie de suport 
el parament 
ocació de les plaq

arament amb guix 
forats, etc.) 
ie de suport 
el parament 
s de guix  
ana dentada 

etc.) 

estable i indeforma
el al de la divisòria
fixats amb tacs i v
a pressió en el pe

visos els muntants
stres no ha de var

ts o mestres serà 

TOCS DE GUIX: 
 verticals:  40 cm 

stable i indeformab

d'haver peces esqu
es arestes de cant

met col·locar en pa
especificacions su
a l'alçària, s'han de
m 

alitza normalment s
sense defectes. 

ura i Medi Ambien

o plaques transform

er a : plaques de g

tota la superfí cie a
següents: 

 

cs de guix: 

ues 

 estés en tota la su

able. 
 acabada, tot i com

visos al terra, sostr
rfil del terra i en el

s dels punts singul
iar en els buits de 

de 600 mm. 

ble a les accions p

uerdades, trencade
tonades i els raco

araments continus 
ubjectives requerid
e col·locar alternad

sense adherir. 

nt                        

mades de guix lam

guix laminat i trans

amb llana dentada

uperficie amb llana

mptant amb el gru
re i paraments del
l del sostre. 
ars (acords amb a
 pas, i s’ha de ma

previstes (vent, etc

es ni defectes apre
ns han d'estar seg
 d’extradossat no 

des per la DF. 
des, per tal d'evita

                            

minat col· locades

formats de plaque

a. 

a dentada:  

uix de les plaques q
s quals arrenqui la

altres paraments, b
antenir sobre la llin

c) . Ha de formar 

eciables en les làm
gellats degudamen
 serà menor de 35

r la continuïtat dels

                            

s en paraments ve

es de guix laminat 

que ha de suporta
a divisòria. 

buits de pas, etc). 
nda. Els buits s’han

una superfície plan

mines de paper. 
t amb màstic per 
0 mm. 

s junts horitzontals

                            

erticals sobre perfi

 

ar. 

 
n d’encerclar amb

ana i contínua que 

 a junts. 

s. 
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Les plaques i els 
Ha de ser continu
 
2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
Per a iniciar la co
inclosa la fusteria
La manipulació d
Ajust entre les pla
 COL·LOCACIÓ S
La longitud dels  
Cal preveure de 
(radiadors, llibrer
Els junts han de c
Les fixacions me
Per a l'execució d
per testa, compta
Queden expressa
Distància entre c
 Distància dels ca
 Toleràncies d'ex
- Distància dels c
COL·LOCACIÓ DI
Els paraments d'a
COL·LOCACIÓ DI
Els paraments d’
La capa resultant
Un cop adherides
 
3.- UNITAT I CRIT
 
m2 de superfície 
Amb deducció de
 - Obertures <=
- Obertures > 1 
Aquests criteris i
què aquesta col·l
 
4.- NORMATIVA 
 
* UNE 102041:2
 
E89 - PINTATS 
 
0.- ELEMENTS Q
E898A240,E898D
1.- DEFINICIÓ I C
 
Preparació i aplic
S’han considerat
- Superfícies de f
- Superfícies met
- Superfícies de c
 S'han considerat
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tan
- Elements de pro
- Elements de ca
- Tubs 
L'execució de la u
- Preparació de 
necessàries i del 
- Aplicació succe
CONDICIONS GE
En el revestiment
Ha de tenir el col

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

 feltres han de que
u i ha de cobrir tot

 DEL PROCÉS D'E

NERALS: 
ol·locació de les pl
a dels buits d’obra
de les plaques (tall
aques:  <= 2 mm

SOBRE PERFILERIA
 muntants haurà d
reforçar l'entrama

ries, etc.). 
coincidir sempre a

ecà niques, cargols
de les cantonades 
ant però, amb els 
ament proscrites le
argols del mateix 
argols a les vores 
ecució: 
cargols a les vores
IRECTAMENT SOB
aplicació han d'est
IRECTAMENT SOB
aplicació han d’es
t de pasta de guix 
s varies plaques es

TERIS D'AMIDAME

 amidada segons 
e la superfície corr
 1 m2:  No es ded
m2:  Es dedueix e
nclouen la col·loca
locació es compta

DE COMPLIMENT

004 IN Montajes d

QUE CONTEMPLA 
D240. 

CONDICIONS DE L

cació d'un recobrim
t els tipus de supe
fusta 
tàl·liques (acer, ac
ciment, formigó o 
t els elements seg

ncament practicab
otecció (baranes o
lefacció 

unitat d'obra inclou
la superfície a pi
 tipus adequat seg
essiva, amb els int
NERALS: 
t no hi ha d'haver f
or, la brillantor i la

nyeria, Arquitectu
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edar col·locats a to
ta la superfície per

EXECUCIÓ 

laques de guix lam
a que quedin en l’à
s, forats per a inst

m 
A: 

de ser de 8 a 10 m
at amb elements m

amb elements port
s han d’entrar perp
 i acords de param
gruixos de les plaq
es trobades a biaix
muntant:  25 cm 
 de les plaques:  1

s de les plaques:  
BRE EL PARAMEN
tar sanejats, nets 
BRE EL PARAMEN
star sanejats i nets
 ha de tenir un gru
s procedirà a l’ani

ENT 

les especificacion
responent a obertu
dueixen. 
l 100%. 
ació dels elements

a a part. 

T OBLIGATORI 

de sistemas de tra

EL PLEC 

ES PARTIDES D'O

ment de pintura so
rficies següents: 

cer galvanitzat, cou
 guix 

güents: 

bles (portes, finest
o reixes) 

u les operacions s
ntar, fregat de l’ò

gons la composici
tervals d’assecat, 

fissures, bosses n
a textura uniformes

ura i Medi Ambien

ocar, les plaques h
r aïllar. 

minat (i si és el cas
àmbit d’actuació. 
tal·lacions, etc.) s'

m. inferior a l’alça
metàl·lics o bé de

tants. 
pendicularment al 
ments, els perfils d
ques que hagin de
x de cartabó en el 

5 mm 

± 5 mm 
NT AMB TOCS DE G
i humits. Si cal, es

NT AMB GUIX ESTÉ
s. 
ix <=1,50 cm. 
vellament amb un 

s de la DT. 
ures, d'acord amb 

s que configuren l'

asdosados con pla

BRA EXECUTADES

obre superfícies de

ure) 

res, balconeres) 

següents: 
òxid i neteja prèvia
ó de la pintura d'ac
de les capes de p

ni d'altres defectes
s. 

nt                        

han de quedar a tr

s també de l’aï llam

'ha de fer abans d

aria lliure que han d
e fusta, en aquells

 pla de la placa, i la
de terra i sostre s'h
e passar. 
muntatge de la pe

GUIX: 
s poden repicar ab
ÉS AMB LLANA D

 regle i es verificar

 els criteris següen

'obertura, com és 

acas de yeso lamin

S 

e materials diverso

a si és el cas, am
cabat 
intura d'acabat 

. 

                            

rencajunt. 

ment), cal que la co

e fixar-les al supo

de cobrir. 
s punts que hagin

a penetració del ca
han de tallar perpe

erfileria. 

bans. 
ENTADA: 

rà  la planeitat resp

nts: 

 ara, bastiments, e

nado. Definiciones

os mitjançant difer

mb aplicació de l

                            

oberta i el tancame

rt. 

n de suportar elem

ap a d’ésser la cor
ndicularment a la 

pecte les plaques 

excepte en el cas d

, aplicaciones y re

ents capes aplicad

es capes d'empri

                            

ent de l’edifici s’h

ments pesats fixat

rrecta. 
 seva directriu per 

adjacents.  

d'obertures de mé

ecomendaciones. 

des en obra. 

mació , de protec
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A les finestres, b
PINTAT A L'ESMA
Gruix de la pel·líc
 
2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
S'han d'aturar els
- Temperatures in
 - Humitat relativa
 - En exteriors:  V
Si un cop realitza
Les superfícies d
S'han de corregir
No es pot pintar s
El sistema d'aplic
Quan el revestim
S'han d'evitar els 
No s'admet la uti
SUPERFÍCIES DE
La fusta no ha d'h
El contingut d'hum
un 12% per a fro
S'han d'eliminar e
s'han de tapar am
Abans de l'aplica
vidre en la direcc
SUPERFÍCIES ME
Les superfícies d
En superfícies d'a
capes d'emprima
En el cas d’estruc
- Abans d’aplicar
EN ISO 8504-2 i 
- Si s’aplica més 
- Després de l’ap
SUPERFÍCIES DE
La superfície no h
El suport ha d'est
S'han de neutralit
Temps mínim d'a
- Guix:  3 mesos 
- Ciment:  1 mes
En superfícies de
 
3.- UNITAT I CRIT
 
PINTAT D'ESTRU
m2 de superfície 
Cal considerar el 
Deducció de la s
- Obertures <= 
- Obertures > 1 
- Obertures > 2 
Aquest criteris in
PINTAT DE PARA
m2 de superfície 
Deducció de la s
- Obertures <= 
- Obertures > 1 
- Obertures > 2 
Deducció de la s
- Més d'un 75% d
- Menys del 75%
- Menys del 50%
En les portes exte
PINTAT D’ELEME
m2 de superfície 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

alconeres i portes
ALT: 

cula seca del reves

 DEL PROCÉS D'E

NERALS: 
s treballs si es don
nferiors a 5°C o su
a de l'aire > 60% 
Velocitat del vent >
ats els treballs es d
d'aplicació han de s
r i eliminar els pos
sobre suports mol
cació del producte
ent estigui format 
 treballs que desp
lització de procedi

E FUSTA: 
haver estat atacad
mitat de la fusta, m
ndoses o fustes d
els nusos mal adh

mb goma laca. 
ació de la 1° capa
ció de les vetes i e
ETÀL·LIQUES (ACE
d'aplicació han de s
acer, s'han d'elimi

ació antioxidant. La
ctures d’acer s’ ha
r la capa d’emprim
 UNE-EN ISO 8504
 d’una capa s’ha d

plicació de la pintu
E CIMENT, FORMIG
ha de tenir fissure
tar suficientment s
tzar els àlcalis, les
assecatge de la su
 (hivern); 1 mes (e
 (hivern); 2 setma

e guix, s'ha de veri

TERIS D'AMIDAME

UCTURES, PARAM
 realment pintada 
 desenvolupament
uperfície correspo
 1 m2: No es dedu
m2 i <= 2 m2: E
m2: Es dedueix el 
clouen la neteja de

AMENTS DE CIME
 real amidada seg
uperfície correspo
 1 m2: No es dedu
m2 i <= 2 m2: E
m2: Es dedueix el 
uperfície correspo
del total: Es dedue

% i més del 50% de
% del total o amb ba

ensibles, la superf
ENTS DE PROTEC
 d’una cara, defini

nyeria, Arquitectu
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, s'admet que s'ha

stiment:  >= 125 

EXECUCIÓ 

nen les condicions
uperiors a  30°C 

> 50 km/h,  Pluja 
donen aquestes co
ser netes i sense p
sibles defectes de
lt freds ni sobrees
 s'ha d'escollir d'a
 per mes d'una cap
renguin pols o par
iments artificials d

da per fongs o inse
mesurat en diferen
ures. 

herits i substituir-lo

a s'han de corregir
liminar la pols. 
ER, ACER GALVAN
ser netes i sense p
inar les possibles 
a segona s'ha de t
an de tenir en com
mació les superfíc
4-3. 
d’utilitzar per a cad
ra les superfícies 
GÓ O GUIX: 
s ni parts engruna
sec i endurit per ta
s eflorescències, le
uperfície abans d'a
estiu) 
anes (estiu) 
ficar l'adherència d

ENT 

MENTS DE FUSTA O
segons les especi
t del perímetre. 

onent a obertures: 
ueixen 
Es dedueix el 50% 
 100% 
els elements que c
NT O GUIX, FINES
ons les especifica

onent a obertures: 
ueixen 
Es dedueix el 50% 
 100% 

onent a l'envidrame
eix el 50% 
el total: Es dedueix
arretes: No es ded
fície s'ha d'increme
CIÓ O ELEMENTS 
da pel perímetre d

ura i Medi Ambien

agin protegit totes 

 micres 

 següents: 

ondicions, s'ha de 
pols, taques ni gre
el suport amb mas
calfats. 
cord amb les instr
pa, la primera cap
rtícules prop de l'à
d'assecatge. 

ectes, ni ha de ten
nts punts i a una fo

os per falques de 

r i eliminar els pos

NITZAT, COURE): 
pols, taques, greix
incrustacions de 
enyir lleugerament

mpte les següents c
ies a pintar han d’

dascuna un color d
s’han de protegir d

ades. 
al de garantir una b
es floridures i les s
plicar la pintura: 

del lliscat de guix. 

O D’ACER O PORT
ificacions de la DT

configuren l'obertu
TRES, BALCONER

acions de la DT. 

ent per a peces am

x el 25% 
dueix 
entar el 50% 
 DE CALEFACCIÓ:

de l’element a pinta

nt                        

les cares però que

 revisar la feina fet
eixos. 
ssilla, segons les in

ruccions del fabric
a s'ha d'aplicar lle

àrea a tractar, aban

ir d'altres defectes
ondària mínima de

fusta de les matei

ssibles defectes a

 
xos ni òxid. 
ciment o de calç 
t amb pintura. 
consideracions: 
’estar preparades 

diferent. 
de l’acumulació d’

bona adherència. H
sals. 

 

TES ENROTLLABL
T. 

ura com és ara, ba
RES, PORTES VIDR

mb una superfície e

: 
ar. 

                            

e només s'hagin p

ta 24 h abans i s'h

nstruccions del fab

cant i l'autorització 
ugerament diluï da

ns, durant i despré

s. 
e 5 mm, ha de ser 

ixes característiqu

amb massilla, sego

i s'ha de desgreixa

adequadament d’ 

’aigua durant un c

Ha de tenir una hu

LES: 

astiments que s'ha
RIERES, CEGUES 

envidrada de: 

                            

intat les visibles. 

han de refer les par

bricant. 

  de la DF. 
a, segons les instr
s de l'aplicació. 

inferior a  un 15%

es.  Els nusos san

ons les instruccion

ar la superfície. To

 acord amb les no

ert temps. 

mitat inferior al 6%

gin embrutat. 
O EXTENSIBLES: 

                            

rts afectades. 

ruccions del fabric

% per a coníferes o

ns que tenen exsu

ns del fabricant; p

ot seguit  s'han d'

ormes UNE-EN ISO

% en pes. 
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PINTAT DE TUBS
m de llargària am
 
4.- NORMATIVA 
 
PINTAT D’ESTRU
Real Decreto 314
PER A LA RESTA
No hi ha normativ
 
5.- CONDICIONS 
 
CONTROL D’EXE
Els punts de cont
- Inspecció visua
- Acceptació del 
- Comprovació d
CONTROL D’EXE
Els controls s'han
CONTROL D’EXE
Correcció per par
CONTROL DE L’O
Inspecció visual 
 En el control es 
Determinació del 
CONTROL DE L’O
Els controls s'han
CONTROL DE L’O
Correcció per par
No es permetrà la
 
E9 - PAVIMENTS
E9G - PAVIMENT
E9G1 - PAVIMEN
 
 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Paviments de for
L'execució de la u
- Preparació i com
- Col·locació de l
- Col·locació i vib
- Realització de la
- Protecció del fo
CONDICIONS GE
No hi ha d'haver 
La superfície aca
Ha de tenir la text
Hi ha d'haver jun
gruix i d'una amp
Hi ha d'haver jun
elements constru
Els junts de form
La resistència ca
Toleràncies d'exe
- Gruix:  ± 10% d
 - Nivell:  ± 10 m
- Planor:  
     - En direcció l
     - En direcció t
     - Voreres i ram
 
2.- CONDICIONS 
 
El formigonamen
S'ha de vibrar fin
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S O PINTAT O ENV
midada segons les 

DE COMPLIMENT

UCTURES D’ACER
4/2006, de 17 de m
A D'ELEMENTS: 
va de compliment 

 DE CONTROL D'E

ECUCIÓ. OPERACIO
trol més destacab

al de la superfície a
procediment d’ap
e l’assecatge d’un

ECUCIÓ. CRITERIS
n de realitzar sego

ECUCIÓ. INTERPRE
rt del contractista 
OBRA ACABADA. 
de la unitat acabad
seguiran els criter
 gruix de pel·lí cula
OBRA ACABADA. 
n de realitzar sego
OBRA ACABADA. 
rt del contractista 
a continuació dels

S 
TS DE FORMIGÓ 
NTS DE FORMIGÓ

CONDICIONS DE L

rmigó vibrat amb o
unitat d'obra inclou
mprovació de la s
l'armadura, si és e
bratge del formigó 
a textura superficia
ormigó i cura 
NERALS: 
esquerdes ni disco

abada ha d'estar re
tura uniforme, am

nts transversals de
plària de 3 mm, i h
nts de dilatació, a 
uctius. Aquests jun

migonament han de
aracterística del for
ecució: 
del gruix 

mm 

longitudinal: ± 3 m
transversal: ± 6 m
mpes en qualsevo

 DEL PROCÉS D'E

nt s'ha de fer a una
s a aconseguir un

nyeria, Arquitectu
42 22 

VERNISSAT DE PA
 especificacions d

T OBLIGATORI 

: 
marzo, por el que 

 obligatori. 

EXECUCIÓ I DE L'O

ONS DE CONTROL
les són els següen
a pintar. 
licació de la pintur
na capa abans de p
 DE PRESA DE MO

ons les instruccion
ETACIÓ DE RESUL
de les irregularitat
OPERACIONS DE 
da. 
ris indicats en l’art
a del recobriment 
CRITERIS DE PRE

ons les instruccion
INTERPRETACIÓ  
de les irregularitat

s treballs fins que n

Ó ACABATS SENSE

ES PARTIDES D'O

o sense fibres i sen
u les operacions s
uperfície d'assenta

el cas 
 
al 

ontinuïtats. 
emolinada mecànic
b la planor i el nive
e retracció cada 2
an de complir les 
 distàncies no sup
nts han de ser d'1 
e ser de tot el gruix
rmigó es comprov

mm amb regla de 
mm amb regla de 3
l direcció: ± 6 mm

EXECUCIÓ 

a temperatura amb
a massa compact

ura i Medi Ambien

SSAMÀ: 
e la DT. 

se aprueba el Cód

OBRA ACABADA 

L: 
nts: 

ra per part de la DF
procedir a una seg
OSTRES:  
s de la DF. 

LTATS I ACTUACIO
ts observades. 
CONTROL: 

icle 7.4 de la part 
sobre un element 

ESA DE MOSTRES
s de la DF. 
 DE RESULTATS I 
ts observades. 
no estiguin solucio

E ADDITIUS 

BRA EXECUTADES

nse additius. 
següents: 
ament 

cament o lliscada.
ell previstos. 

25 m2 amb distàn
especificacions de
periors als 30 m, 
cm d'amplària i ha

x del paviment i s'h
varà d’acord amb l

3 m 
3 m 
m amb regla de 3 

bient entre 5°C i 40
ta, sense que es p

nt                        

digo Técnico de la 

F. 
gona aplicació. 

ONS EN CAS D’INC

 I del CTE. 
 metàl·lic (UNE EN
: 

 ACTUACIONS EN

onats els errors d’e

S 

 

ncies entre ells no 
el seu plec de con
 de tot el gruix de
an  d'estar reblerts
ha de procurar que
’ article 86 de l’EH

m 

0°C. 
produeixin segrega

                            

 Edificación Parte 

COMPLIMENT: 

N ISO 2808) 

 CAS D’INCOMPL

execució. 

 superiors als 5 m
ndicions. 
el paviment. Tamb
s amb poliestirè ex
e coincideixin amb
HE-08 

cions. 

                            

2. Documento Bás

IMENT: 

m. Els junts han d

é s'han de deixar 
xpandit. 
b els junts de retra

                            

sico de Acero DB-

e ser d'una fondà

 junts en els acor

acció. 
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Durant el temps 
com a mínim: 
- 15 dies en temp
- 7 dies en temps
El paviment no s'
 
3.- UNITAT I CRIT
 
m2 de superfície 
següents: 
- Obertures <= 
- Obertures > 1 
Aquests criteris i
conformen la uni
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 124
 
E9GZ - ELEMENT
 
0.- ELEMENTS Q
E9GZ3000. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Execució d'acaba
Tall de paviment 
- Caixa per a junt
- Junt de retracci
S'han considerat 
- Corronat manua
 - Ratllat manual 
 - Formació de ju
 - Formació de ju
 L'execució de la 
Formació de junt 
- Replanteig del j
 - Tall del pavime
 - Neteja del junt 
 - Eventual protec
 En el corronat o 
- Acabat de la su
 En la formació d
- Replanteig del j
 - Formació del ju
 - Neteja del junt 
 - Eventual protec
 CONDICIONS GE
FORMACIÓ DE JU
Ha de ser recte i 
Ha d'estar fet als 
Fondària dels jun
 Toleràncies d'ex
- Amplària:  ± 10
- Alçària:  ± 10%
- Replanteig:  ± 
CORRONAT: 
Acabat manual d
A la superfície ac
Ha de tenir la text
L'acabat superfic
RATLLAT: 
Acabat mecànic 
Les estries han d
A la superfície ac
Ha de tenir la text
L'acabat superfic
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75 - Fax: 972 23 4

de cura i fins a ac

ps calorós i sec 
s humit 
'ha de trepitjar dur

TERIS D'AMIDAME

 amidada segons 

 1 m2:  No es dedu
m2:  Es dedueix e
nclouen l'acabame
tat. 

DE COMPLIMENT

47/2008, de 18 de

TS AUXILIARS PE

QUE CONTEMPLA 

CONDICIONS DE L

ats superficials i fo
 de formigó a mb u
t de dilatació 
ió 
 les unitats d'obra 
al de paviment de 
 de paviment de fo
unt amb perfil buit 
unt amb serra de d
 unitat d'obra inclo
t amb serra de disc
unt 

ent de formigó amb
 
cció del junt execu
 ratllat: 

uperfície del pavim
del junt en formigó 
unt 
unt 
 
cció del junt execu
ENERALS: 
UNT: 
 ha d'estar net. La 
 llocs especificats

nts de retracció:  >
ecució: 
0% 

% 
1% 

e paviment de form
cabada no hi ha d'h
tura uniforme, am

cial ha de complir l

de paviment de fo
de ser paral·leles e
cabada no hi ha d'h
tura uniforme, am

cial ha de complir l

nyeria, Arquitectu
42 22 

conseguir el 70% d

rant les 24 h següe

ENT 

les especificacion

ueixen 
l 100% 
ent específic dels 

T OBLIGATORI 

e julio, por el que s

ER A PAVIMENTS 

EL PLEC 

ES PARTIDES D'O

ormació de junts e
una serra de disc 

 següents: 
 formigó 
ormigó 
de PVC 

disc 
ou les operacions s
c: 

b serra de disc 

utat 

ent 
 fresc: 

utat 

 seva fondària i am
 a la DT o en el se

>= 1/3 del gruix d

migó fet amb un c
haver esquerdes n
b la planor i el nive
les especificacions

ormigó fet amb ras
ntre elles i sensibl
haver esquerdes n
b la planor i el nive
les especificacions

ura i Medi Ambien

de la resistència p

ents a la seva form

s del projecte, am

acords amb les vo

se aprueba la Instr

DE FORMIGÓ 

BRA EXECUTADES

n paviments de fo
per tal d’obtenir: 

següents: 

mplària ha de ser c
eu defecte on indiq
del paviment 

corró de superfície 
ni discontinuïtats. 
ell previstos. 
s subjectives requ

pall de pues. 
ement paral·leles 

ni discontinuïtats. 
ell previstos. 
s subjectives requ

nt                        

prevista, s'ha de m

mació. 

mb deducció de la s

ores, sense que co

rucción de Hormig

S 

ormigó. 

constant i no ha de
qui la DF. 

 en relleu. 

uerides per la DF. 

o perpendiculars a

uerides per la DF. 

                            

mantenir la superfíc

superfí cie corresp

omporti l'ús  de ma

ón Estructural (EH

e tenir vores escan

als eixos del pavim

                            

cie del formigó hu

ponent a obertures

aterial diferents d'a

HE-08). 

ntonades. 

ment. 

                            

umida. Aquest pro

s, d'acord amb els

aquells que norma
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alment 
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2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
S'ha de treballar a
L'acabat s'ha de f
FORMACIÓ DE JU
Al realitzar els jun
FORMACIÓ DE JU
Els junts s'han d
(entre 6 i 48 h de
En acabar el junt
RATLLAT: 
Les estries s'han 
CORRONAT: 
L'acabat s'ha de f
 
3.- UNITAT I CRIT
 
ACABAT SUPERF
m2 de superfí cie
- Obertures <= 
- Obertures > 1 
FORMACIÓ DE JU
m de llargària exe
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha condicio
 
E9P - PAVIMENT
E9P6 - PAVIMEN
 
 
1.- DEFINICIÓ I C
 
 Formació de pav
S'han considerat 
- Paviment forma
L'execució de la u
Paviments de PV
- Preparació i com
- Col·locació de l
- Col·locació de l
- Execució dels ju
- Segellat dels jun
- Protecció del pa
CONDICIONS GE
La superfície aca
Al paviment no h
No hi ha d'haver 
Les là mines o le
La distància entre
Toleràncies d'exe
- Nivell: ± 5 mm
- Horitzontalitat:  
 PAVIMENTS DE 
Els junts han d’es
líquida. 
 
2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
La col·locació s'h
En el moment de
La humitat relativ
El paviment s'ha 
 El suport ha de s
S'han de respecta
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75 - Fax: 972 23 4

 DEL PROCÉS D'E

NERALS: 
a una temperatura
fer un cop llest el 
UNT: 
nts no s'han de pro
UNT AMB SERRA 

de fer quan el form
e l'abocament, seg
, si no s'ha de seg

 de fer aplicant me

fer aplicant manua

TERIS D'AMIDAME

FICIAL DE PAVIME
e amidada segons
 1 m2:  No es dedu
m2:  Es dedueix e
UNT: 
ecutada realment, 

DE COMPLIMENT

ons específiques d

TS SINTÈTICS I DE
NTS DE LINÒLEUM

CONDICIONS DE L

viment sintètic en 
 els tipus següents
at amb làmines o p
unitat d'obra inclou

VC i linòleum: 
mprovació de la s
l'adhesiu 
les làmines o les ll
unts 
nts 
aviment acabat 
NERALS: 

abada ha de tenir u
i ha d'haver junts e
bosses ni ressalts

es llosetes han d'es
e el paviment i els 
ecució: 

m 
 ± 4 mm/2 m 
 PVC I LINÒLEUM:
star soldats en cal

 DEL PROCÉS D'E

NERALS: 
ha de realitzar a te
 la col·locació la t

va durant la instal·l
de col·locar quan 
ser sec i net, i ha d
ar els junts propis 

nyeria, Arquitectu
42 22 

EXECUCIÓ 

a ambient entre 5°C
paviment i abans 

oduir danys al pav
 DE DISC: 
migó estigui sufici
gons la temperatur
gellar immediatame

ecànicament un ra

alment un corró de

ENT 

ENT: 
 les especificacion
ueixen 
l 100% 

 amidada segons l

T OBLIGATORI 

del procés d'execu

E LINÒLEUM 
M 

ES PARTIDES D'O

làmines o llosetes
s: 
peces de linòleum 
u les operacions s

uperfície d'assenta

losetes 

una textura i color 
escantonats, taque

s entre les làmines
star ben adherides
 paraments ha de 

: 
lent per mitjà  d'un

EXECUCIÓ 

mperatura ambien
emperatura mínim
lació  ha d’estar en
 el local estigui aca
de complir les con
 del suport. 

ura i Medi Ambien

C i 40°C. 
que comenci l'ado

viment (cops, ratlle

entment endurit p
ra exterior). 
ent s'ha de protegi

aspall amb pues de

e superfície amb re

ns de la DT, amb d

les especificacions

ció. 

BRA EXECUTADES

. 

 col· locades amb 
següents: 

ament 

uniformes. 
es d'adhesiu ni d'a
 o les llosetes. 

s al suport i han de
ser de 2 a 5 mm i

n cordó de soldadu

nt, entre 15°C i 20°
ma de la solera ha d

ntre el 50 i el 60 %
abat i envidrat. 

ndicions de planor 

nt                        

ormiment del form

es, etc.). 

per evitar que s'es

ir del trànsit i de l'e

e plàstic, filferro o

elleu. El tipus utilit

deducció de la sup

s del projecte, com

S 

 adhesiu acrílic de

altres defectes sup

e formar una supe
i ha de quedar cob

ura de clorur de po

°C. 
de ser de 10º C. 

% 

 i nivell que s'exige

                            

igó. 

scantoni, i abans d

entrada de pols. 

 un altre material a

tzat ha de ser apro

perfície correspone

mprovada i accept

e dispersió aquosa

perficials. 

rfície plana i llisa d
berta amb el sòcol

olivinil de diàmetre

eixin al paviment a

                            

de que comenci a

aprovat per la DF. 

vat per la DF. 

ent a obertures, d'a

tada expressament

a i soldat en calent

de textura uniforme
. 

e 4 mm o en fred p

acabat. 

                            

a produir esquerde

 

acord amb els crit

nt per la DF. 

t amb cordó cel·lu

e. 

pel procediment de
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teris següents: 

lar. 

e soldadura 
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 El suport ha de t
6506/1). 
Les làmines o les
Per a la col·locac
enganxar la supe
El paviment no s’
PAVIMENTS DE P
 L'adhesiu s'ha d'
 En el cas de sold
 En el cas de sold
Un cop col· locat
s'ha de procedir a
Un cop feta la so
 En el cas de sold
L’execució  de la
PAVIMENT DE LL
Per a la col·locac
 
3.- UNITAT I CRIT
 
m2 de superfície 
següents: 
- Obertures <= 
- Obertures > 1 
Aquests criteris i
conformen la uni
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
E9S - PAVIMENT
 
0.- ELEMENTS Q
E9S11420. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Formació de pavi
S’han considerat
- Amb peces d’en
- Amb planxes d’
S’han considerat
- Amb fixacions m
- Amb soldadura 
L'execució de la u
- Replanteig 
- Comprovació, p
- Col·locació prèv
- Fixació definitiv
CONDICIONS GE
El paviment col·lo
No hi ha d'haver 
Les peces que fo
Han de quedar al
Les peces han d’
S'han de respecta
Toleràncies d'exe
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 4 m
- Horitzontalitat:  
- Ressalts entre p
COL·LOCACIÓ AM
Els cantells de le
Si el perfil està ga
L'element no s'ha
No es permet reb
El material d’apo
Les característiqu

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

tenir un grau d'hum

s llosetes s'han de
ció de là mines, les
erior. 
’ ha de trepitjar du
PVC I LINÒLEUM: 
'aplicar amb espàt
dadura en calent, l
dadura en fred, les
t el paviment i en e
a fer la soldadura.

oldadura, s'ha de ta
dadura en fred, un

a soldadura no s’ha
LOSETES DE PVC 
ció correcta de les 

TERIS D'AMIDAME

 amidada segons 

 1 m2:  No es dedu
m2:  Es dedueix e
nclouen l'acabame
tat. 

DE COMPLIMENT

va de compliment 

TS METÀL·LICS 

QUE CONTEMPLA 

CONDICIONS DE L

iment metàl·lic. 
t els tipus següents
ntramat d’acer gal
’acer galvanitzat 
t les col·locacions 
mecàniques 
 
unitat d'obra inclou

preparació i neteja
via, repartiment i a
a i neteja 
NERALS: 
ocat ha de tenir un
ressalts entre les 

ormen el paviment 
 nivell definit per la
’estar recolzades i
ar els junts estruct
ecució: 

m 
m/2 m 
 ± 2 mm/2 m 
peces: < 2 mm 
MB SOLDADURA: 
s peces no han de
alvanitzat, la col·lo
a d'adreçar un cop
b lir amb soldadura
rtació utilitzat ha d
ues mecàniques d

nyeria, Arquitectu
42 22 

mitat <= 2,5% i u

e mantenir 24 h a l
s tires han de cava

urant les 24 h segü
 
tula de dents fines
les làmines o llose
s làmines o llosete
el cas de soldadur
 
allar el cordó que s
n cop fet el segellat
a de fer mentre l’a
 I LINÒLEUM: 
 llosetes s'han de 

ENT 

les especificacion

ueixen 
l 100% 
ent específic dels 

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

EL PLEC 

ES PARTIDES D'O

s: 
lvanitzat amb platin

 següents: 

u les operacions s

a de la superfície d
anivellat de les pec

n aspecte uniforme
peces ni celles o r
 no han de tenir co
a DT o, en el seu d
 fixades al suport 
turals. 

 
e tenir òxid adherit
ocació  de l'elemen
p col·locat definitiv
a els forats que ha
de ser apropiat als 
del material d’aport

ura i Medi Ambien

una duresa Brinell s

a temperatura am
alcar 20 mm. En p

üents a la seva col

s, amb un consum
etes s’han de col·lo
es s’han de col·loc
a en calent, s'ha d

sobri de tal maner
t dels junts s’ha d

adhesiu no estigui 

traçar uns eixos a

s del projecte, am

acords amb les vo

BRA EXECUTADES

nes 

següents: 

’assentament 
ces 

e, net i sense defe
rebaves a les union
ops, bonys, ratlles
defecte, al que esp
formant una super

, rebaves, estries 
nt no ha de produir
ament. 

an estat practicats 
 materials a soldar
tació han de ser s

nt                        

superficial mesura

bient del local per 
primer lloc s'ha d'h

·locació. 

m mínim de 250 g/m
ocar deixant un es

car a tocar. 
de fer l'acanalat de

ra que la part supe
e retirar l’excés d’
completament sec

a partir del centre d

mb deducció de la s

ores, sense que co

S 

ectes. 
ns. 

s al galvanitzat, o d
pecifiqui la DF. 
rfí cie plana i llisa.

o irregularitats que
r desperfectes en 

 a l'estructura per 
r i al procediment 
uperiors a les del 

                            

ada amb bola de 1

 pavimentar. 
haver tallat la vora 

m2. El seu ús ha d
spai d’1 mm entre 

ls junts amb una f

erior quedi enrasad
adhesiu mentre el
c. 

del local i se n'ha d

superfí cie corresp

omporti l'ús  de ma

d'altres defectes vi

 

e dificultin el conta
el recobriment del

a disposar cargols
de soldadura. 
material base. 

                            

0 mm de diàmetre

inferior amb regla,

de respondre a les 
 elles. 

fondària de 2/3 de

da amb les làmines
 producte encara e

de fer el replanteig

ponent a obertures

aterial diferents d'a

sibles. 

acte amb l'element
l zenc. 

s provisionals de m

                            

e >= 30 N/mm2 

, i després s'ha de

 instruccions del f

el gruix de la làmin

s o llosetes. 
estigui fresc. 

g. 

s, d'acord amb els

aquells que norma

t que s'han d'unir. 

muntatge. 
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 (UNE_EN_ISO 

e tallar i 

fabricant. 

a o lloseta i 

 criteris 

alment 
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La soldadura no 
Toleràncies d'exe
- Dimensions del
     - De 15 mm, 
     - De 16 a 50 m
     - De 51 a 150
     - De més de 1
 
2.- CONDICIONS 
 
S'ha de treballar a
 El suport ha de s
Abans de comen
El procés de col·
S'ha de comprov
COL·LOCACIÓ AM
Els cargols han d
COL·LOCACIÓ AM
La secció de l'ele
No s'han de com
definitiva. 
Els procediments
- Per arc elèctric 
- Per arc amb fil t
- Per arc submer
- Per arc submer
- Per arc amb ga
- Per arc amb ga
- Per arc amb fil t
- Per arc amb fil t
- Per arc amb elè
- Per arc de conn
Les soldadures s
A l’obra i a dispo
unions, especific
intermèdies, girs
referència al pla d
Les soldadures s
La coordinació  d
Abans de comen
Totes les superfí
soldatge. S’han d
 Els components
que les unions a 
Els dispositius pr
No s’ha d’ accele
Els cordons de s
Després de fer un
No s’han d’utilitza
 Les soldadures i
 
3.- UNITAT I CRIT
 
m2 de superfície 
següents: 
- Obertures <= 
- Obertures > 1 
Aquests criteris i
conformen la uni
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
E9Z - ELEMENTS
E9Z4 - ARMADU
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ha de tenir cap de
ecució: 
ls cordons de sold
com a màxim:  ±
mm:  ± 1,0 mm 
0 mm:  ± 2,0 mm
150 mm:  ± 3,0 m

 DEL PROCÉS D'E

a una temperatura
ser sec i net, i ha d
çar els treballs, es
locació no ha d’af

var que les caracte
MB FIXACIONS ME
d'entrar perpendicu
MB SOLDADURA: 
ement no ha de qu
ençar les unions d

s autoritzats per a 
 manual amb elèct
tubular, sense pro
rgit amb fil/filferro 
rgit amb elèctrode 
as inert 
as actiu 
tubular, amb prote
tubular, amb prote

èctrode de wolfram
nectors 
s’han de fer proteg
osició del persona
cacions dels tipu
s o voltes de les p
d’inspecció i assa
s’ han de fer per so
de les tasques de s
çar a soldar s’ha d
ícies a soldar s’ha
de mantenir seque
 a soldar han d’es
 soldar siguin acce
rovisionals utilitzat
erar el refredament
oldadura success
n cordó de soldad
ar materials de pro
i el metall base ad

TERIS D'AMIDAME

 amidada segons 

 1 m2:  No es dedu
m2:  Es dedueix e
nclouen l'acabame
tat. 

DE COMPLIMENT

va de compliment 

S ESPECIALS PER
URES PER A PAVIM

nyeria, Arquitectu
42 22 

efecte que constitu

dadura: 
 0,5 mm 

 
mm 

EXECUCIÓ 

a ambient que osci
de complir les con
s farà un replanteig
fectar a la qualitat 
erístiques del produ
ECÀNIQUES: 
ularment al pla de 
 
edar disminuïda p

de muntatge fins q

realitzar unions so
trode revestit 

otecció gasosa 

 nu 
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ecció de gas inert 
m i gas inert 
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s d’electròdes i 
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igs, i tots els r equ
oldadors certificats
soldadura s’ha de 
de verificar que les
an de netejar de q
s i lliures de cond
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essibles i visibles 
ts per al muntatge 
t de les soldadure
ius no han de prod
ura i abans de fer 
otecció que perjud
jacent no s’han de

ENT 

les especificacion

ueixen 
l 100% 
ent específic dels 

T OBLIGATORI 

 obligatori. 

R A PAVIMENTS 
MENTS 

ura i Medi Ambien

eixi seqüència en 

il·li entre els 5°C i 
ndicions de planor 
g previ que ha de s
dels materials. 
ucte corresponen 

la placa, i la penet

pels sistemes de m
que no s'hagi comp

oldades só n: 

 

directes del vent, d
oldar hi ha d’have
preescalfament, s

es per la soldadur
ueriments per al id
s per un organism
 fer per soldadors 
s superfícies i vore
qualsevol material 
ensacions. 
col·locats i fixos e
per al soldador. No
 de l’estructura, s’
s amb mitjans arti
duir osques. 
 el següent, cal ne
diquin la qualitat de
e pintar sense hav

s del projecte, am

acords amb les vo

nt                        

 una llargària supe

els 40°C, sense p
 i nivell que s'exige
ser aprovat per la 

a les especificade

tració del cap ha d

muntatge utilitzats. 
provat que la posi

de la pluja i de la n
er un pla de soldat
seqüència de sol
ra, detall de les fi
dentificació de les 

me acreditat i qualif
 qualificats i amb e
es a soldar són ad
 que pugui afecta

en la seva posició 
o s’han d’introduir
’han de retirar sen
ificials. 

etejar l'escòria per 
e la soldadura a m
ver eliminat prèviam

mb deducció de la s

ores, sense que co

                            

erior a 150 mm, ja 

luja. 
eixin al paviment a
DF. 

es al projecte. 

de ser la correcta. 

 
ció dels elements 

neu. 
tge, que ha d’inclo
dadura, limitacion
xacions provision
soldadures. 
ficats segons la UN
experiència amb e
dequades al procé 
ar negativament la 

 mitjançant dispos
r soldadures addic
se fer malbé les p

mitjà d'una picola 
menys de 150 mm 
ment l’escòria. 

superfí cie corresp

omporti l'ús  de ma

                            

 sigui osca, fissura

acabat. 

de cada unió coin

oure, com a mínim
ns a la soldadura
als, disposicions 

NE-EN 287-1. 
l tipus d’operació 
 s de soldadura i q
 qualitat de la sol

sitius adequats o s
cionals. 
eces. 

 i d'un raspall. 
de la zona a solda

ponent a obertures

aterial diferents d'a

                            

ra, inclusió d'escòr

ncideix exactament

m, els detalls, mid
a discontinua i c
 en front l’esquinç

 que supervisen. 
que estan lliures de
dadura o perjudic

soldadures de pun

ar. 

s, d'acord amb els

aquells que norma
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0.- ELEMENTS Q
E9Z4AA24. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Muntatge i col·lo
passiva d’elemen
S'han considerat 
- Paviments de fo
L'execució de la u
- Preparació de la
- Tallat i doblegat
- Neteja de les ar
- Neteja del fons 
- Col·locació dels
- Muntatge i col·l
- Subjecció dels 
- Subjecció de l'a
CONDICIONS GE
Per a l’elaboració
Els dià metres, la
inferior a l’especi
Les barres no ha
 Les armadures 
l’adherència entre
La disposició  de
 En barres situad
La secció equiva
 Els empalmame
zona d’empalmam
No hi ha d'haver 
Els empalmamen
Els empalmamen
 Per a realitzar un
no inferior a la de
L’armat de la ferr
l’especificat en l’
La soldadura no 
La realització  de
empalmaments e
A les solapes no 
L'empalmament p
No es poden disp
 Queda prohibida
Els empalmamen
qualsevol cas, s’ 
Les armadures h
Les armadures d
Quan és necess
s'especifica a l'ar
La DF ha d'aprov
 Per a qualsevol 
37.2.4. de la nor
norma. 
 Els sistemes aux
mínims, a efectes
Distà ncia lliure a
(on: D diàmetre a
Distància lliure ba
 La realització de
la EHE, article 69
Toleràncies d'exe
- Llargà ria solap
- Llargària d'anco
- Posició: 
     - En series de
     - En estreps i 
       (on b es el c
Les toleràncies e
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75 - Fax: 972 23 4

QUE CONTEMPLA 

CONDICIONS DE L

ocació  de l'armad
nts estructurals de
 les armadures pe
ormigó 
unitat d'obra inclou
a zona de treball 
t de l'armadura 
rmadures 
 de l'encofrat 
s separadors 
ocació de l'armad
elements que form

armadura a l'encof
NERALS: 

ó, manipulació i m
a forma, les dimen
ificat a la DT. 
n de tenir defectes
han de ser netes
e ells. 

e les armadures ha
es per capes, la s
lent de les barres 
nts entre barres h
ment. 
més empalmamen

nts han de quedar 
nts es poden realitz
n altre tipus d'emp
e la menor de les d
ralla s’ha de realitz
apartat 69.4.3.1 d
resistent, ha de co
ls empalmaments

en barres properes
 s'han de disposar
per soldadura s'ha
posar empalmame
a la soldadura d’arm
nts mitjançant dis
 ha de complir l’es
an d'estar subject
'espera han d'esta
ari recobriments 
rticle 37.2.4.1 de l
ar la col·locació d
 classe d'armadur
rma EHE, en funció

xiliars per a l’arm
s de garantir la du

armadura – param
armadura principal
arra doblegada - p
ls ancoratges de l

9.5.1. 
ecució: 
a:  - 0 mm, + 50 

oratge i solapa: -0

e barres paral·leles
 cèrcols :  ± b/12
costat menor de la 
en el recobriment i 

nyeria, Arquitectu
42 22 

EL PLEC 

ES PARTIDES D'O

ura formada per b
e formigó, a l'excav
ls elements següe

u les operacions s

ura 
men l'armadura 
frat 

untatge de les arm
nsions i la disposi

s superficials ni es
, no han de tenir 

a de permetre un fo
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de l'armadura no h
an de garantir la tr

nts dels que const
allunyats de les zo
zar per solapa o p

palmament es requ
dues barres que s'
zar mitjançant lliga

de la EHE. 
omplir l’especificat
s pel que fa al proc
s, ha de seguir les 
r ganxos ni potes. 
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ents per soldadura
madures galvanitz
spositius mecànic
specificat en l’artíc
ades entre elles i a

ar subjectades a l'e
superiors a 50 m
a norma EHE, exc
e les armadures a
res passives, inclo
ó de la classe d'ex

at de la peça form
rabilitat de la peça
ent: >= D màxim
l o diàmetre equiva

parament:  >= 2 D
es barres al formig

 mm 
,05L (<= 50 mm

s:  ± 50 mm 
 mm 
 secció de l’eleme
 la posició de les a

ura i Medi Ambien

BRA EXECUTADES

barres corrugades
vació, a l'encofrat 
ents: 

següents: 

madures s’ha de se
ició de les armadu

squerdes. 
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ormigonament cor
es ha de permetre 
ha de ser inferior a
ransmissió de forc

ten a la DT o autor
ones on l’armadura
er soldadura. 

uerirà disposar d'as
uneixen i que el m
at amb filferro o pe

t en l’artícle 69.4.3
cediment, la dispos
 prescripcions de 
 
s prescripcions de 
 a les zones de for

zades o amb recob
cs d’unió, s’han d
cle 69.5.2.6 de la E
a l'encofrat de man
engraellat dels fona

mm, s'ha de col·lo
epte en el cas d'el
bans de comença
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a. 
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ent) 
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nt                        

S 
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eguir les indicacio
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 el pas d’un vibrad
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ces d’una barra a 
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er aplicació de sol

3.2 de la EHE, seg
sició dins la peça,
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 l’article 69 .5.2.5 
rta curvatura de l'a
briments epoxídics
de realitzar segon
EHE. 
nera que mantingu
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ocar una malla de
lements que hagin

ar el formigonamen
 el recobriment no
al a que es sotmet

 filferros, encara q

lat màxim 

 forma, posició din

 + 0,10 L (<=50

 complir l'especific

                            

dada o conjunt de
ments de formigó 

ns de la EHE i la U
es que s'especifiqu

 d'altres substànc

de manera que tot
dor intern. 
cció nominal. 
la següent, sense 

xima càrrega. 

strin que garanteix
ntre elles no sigui s
ldadura no resiste

guint els procedime
 la llargària dels so
69.5.2. 

 de la EHE amb els
armadura. 
s. 
ns les especificac

uin la seva posició

e repartiment en m
n de quedar soterra
nt. 
o ha de ser inferio
trà el formigó arma

que no formen pa

ns la peça i llargàr
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cat en la UNE 368

                            

e barres i/o malles
 existents, o solda

UNE 36831. 
uen a la DT. El nom

ies que puguin pe

tes les barres qued

 que es produeixin

en de forma perm
superior a 0,1 mm
nt.  La disposició 

ents establerts en 
olapaments i la po

s procediments de

cions de la DT i 

 durant l'abocada 

mig d'aquest gruix
ats. 

or, en cap punt, a
at, segons el que 

art de l’armadura, 

ria de les barres ha

31. 

                            

s d'acer, en forma
ades a perfils d’ace

mbre de barres no

erjudicar a l’acer,
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n lesions en el form

manent una resistèn
m. 
 dels punts de lliga

 la UNE 36832. 
osició dels diferent

escrits en la UNE 3
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 i la compactació d

x, en la zona de 
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indica l'article 8.2

 han de complir e

a de seguir les pre
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at ha de complir 
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tracció, segons 

nats en la taula 
.1 de la mateixa 

ls recobriments 

e scripcions de 



 

Solventa 6, S.L.P
Telf: 972 23 38 7

BARRES CORRU
Es poden col·loc
vertical, on no sig
El diàmetre equiv
seccions de les b
No s'han de solap
 Els empalmame
Es prohibeix l'em
 En la zona de so
Distància lliure ve
Distància entre e
Distància entre le
Distància entre b
Llargària solapa: 
(on: a coeficient 
MALLA ELECTRO
 El empalmament
Llargà ria de la so
- Ha de complir, 
(on: a es el coefi
Llargà ria de la so
- Separació entre
- Separació entre
 
2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
El doblegat de le
manera que es g
No s'han d'adreça
S'han de col·loca
complir l’especifi
Els separadors h
fusta o qualsevol
 En cas de realitz
vigent. 
 
3.- UNITAT I CRIT
 
BARRES CORRU
kg de pes calcula
- El pes unitari pe
- Per a poder util
- El pes s’obtindr
L’escreix d’amida
barra ferrallada, d
MALLA ELECTRO
m2 de superfície 
Aquest criteri inc
 
4.- NORMATIVA 
 
NORMATIVA GEN
Real Decreto 314
SE. 
Real Decreto 124
 
5.- CONDICIONS 
 
OPERACIONS DE
Els punts de cont
- Recepció i apro
- Inspecció abans
     - Tipus, diàme
     - Rectitud. 
     - Lligams entr
     - Rigidesa del
     - Netedat dels
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UGADES: 
car en contacte tr
gui necessari reali
valent del grup de 
barres que formen
par barres de D >
nts per solapa de 

mpalmament per so
olapament s’ha de 
ertical i horitzontal
ls centres dels em
es barres d’un emp
arres traccionades
 a x Lb neta: 
indicat en la taula 
OSOLDADA: 
t per solapa de ma
olapa en malles ac
com a mínim: >=
cient de la taula 69
olapa en malles su
e elements solapat
e elements solapat

 DEL PROCÉS D'E

NERALS: 
es armadures s’ha
aranteixi una curva
ar colzes excepte 
ar separadors per 
icat en la taula  69

han d’estar expres
l material residual 
zar soldadures s'h

TERIS D'AMIDAME

UGADES: 
at segons les espe
er al seu càlcul ha 
itzar un altre valor 
rà amidant la llargà
ament correspone
dins de l’element c
OSOLDADA: 
 amidada segons 
lou les pèrdues i i

DE COMPLIMENT

NERAL: 
4/2006, de 17 de m

47/2008, de 18 de

 DE CONTROL D'E

E CONTROL: 
trol més destacab

ovació del informe 
s del formigonat d
etre, longitud i dis

re les barres. 
l conjunt. 
s elements. 

nyeria, Arquitectu
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res barres, com a
tzar empalmamen
les barres no ha d
 el grup). 

>= 32 mm sense j
barres agrupades 

olapa en grups de 
 disposar armadur
 entre 2 barres aill

mpalmaments de b
palmament per so
s empalmades per

 69.5.2.2 de la EH

alles electrosoldad
coblades: a x Lb n
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9.5.2.2 de la EHE;
uperposades: 
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EXECUCIÓ 

a de fer a temper
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9.8.2 de la EHE-08
sament dissenyat
de construcció (m

han de seguir les d

ENT 

ecificacions de la D
 de ser el teòric 
 diferent del teòric
ària total de les ba
ent als retalls està 
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les especificacion
ncrements de mat

T OBLIGATORI 

marzo, por el que 

e julio, por el que s

EXECUCIÓ I DE L'O

les són els següen
 d’ especejament 

de totes les unitats
posició de les barr

ura i Medi Ambien

a màxim, de l'arm
ts en les armadure

de ser de més de 5

justificar satisfactò
 han de complir l'a
quatre barres. 
res transversals am
lades consecutive
arres consecutives
lapa: <= 4 D 
r solapa: <= 4 D,

E; Lb neta valor de

des ha de complir 
eta: 
m 
 Lb neta valor de l

ansversal) > 10 D
ansversal) <= 10

ratura ambient, m
tota la zona. 
que no es faran m

briment mí nim i no
8 
s per a aquesta fi

maó, formigó, etc.)
disposicions de la

DT, d'acord amb e

, cal l'acceptació e
rres (barra+caval
incorporat al preu

s de la DT. 
terial corresponent

se aprueba el Cód

se aprueba la Instr

OBRA ACABADA 

nts: 
per part del contra
 d’ obra estructura
res i malles col·loc

nt                        

madura principal i 
es. 
50 mm. (on diàme

òriament el seu co
article 69.5.2.3 de 

mb secció igual o 
s: >= D mà xim,
s, segons direcció

, >= D mà xim, >

e la taula 69.5.1.2

l’especificat en l’a

la taula 69.5.1.4 d

D: 1,7 Lb 
0 D: 2,4 Lb 

itjançant doblegad

malbé. 
o han de produir f

nalitat i han de co
). Si han de queda
a norma UNE 3683

els criteris següent

expressa de la DF.
lcament) 

u de la unitat d’obr

ts a retalls i empa

digo Técnico de la 

rucción de Hormig

actista. 
als amb observaci
cades. 

                            

quatre en el cas 

etre equivalent es 

omportament. 
 l'EHE. 

superior a la secc
 >= 1,25 granula

ó de l'armadura: >

>= 20 mm, >= 

2 de la EHE). 

article 69.5.2.4 de 

de la EHE) 

dores mecà nique

fissures ni filtracio

omplir l’especificat
ar vistos, no poden
32 i les han d'exec

ts: 

. 

ra com a incremen

lmaments. 

 Edificación Parte 

ón Estructural (EH

ió dels següents p

                            

de peces compri

 el de la secció cir

ió de la barra sola
at màxim, >= 20 

>= longitud bà sic

1,25 granulat màx

 la EHE. 

es i a velocitat co

ns al formigó. La 

t en l’article 37.2.
n ser metàl·lics. 
cutar operaris qua

nt del rendiment (1

2. Documento Bás

HE-08). 

unts: 

                            

imides, formigona

rcular equivalent a

apada més gran. 
 mm 

ca d'ancoratge (Lb

xim 

onstant, amb l’ajut

 disposició dels se

5 de la EHE. Es p

alificats d'acord am

1,05 kg de barra d

sico de Seguridad
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CRITERIS DE PR
Bàsicament el co
tècnics i experièn
INTERPRETACIÓ
Desautorització d
 
E9ZB - PROTECC
 
 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Blindatge de para
L'execució de la u
- Preparació de le
- Neteja i prepara
- Col·locació prèv
- Retirada de l’ob
CONDICIONS GE
El blindatge ha d
valor més baix ra
El conjunt de la b
Ha de formar una
El blindatge ha de
La barrera protec
Els conductes, tu
Les unions amb d
 Cavalcament ent
Toleràncies d'exe
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 4 m
- Horitzontalitat:  
 
2.- CONDICIONS 
 
S'ha de treballar a
 El suport ha de s
El procés de col·
S'ha de comprov
Un cop acabades
planxes, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRIT
 
m2 de superfície 
 
4.- NORMATIVA 
 
* Guía de Segurid
 
EA - TANCAMEN
EAS - PORTES T
EASA - PORTES 
 
0.- ELEMENTS Q
EASA71P2. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Col·locació de po
S'han considerat 
- Portes de fulles
 L'execució de la 
- Comprovació p
- Replanteig en e
- Fixació del bast
CONDICIONS GE
Ha d'estar ben ap
Ha d'obrir i tanca
Toleràncies d'exe
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ESA DE MOSTRES
ontrol de l’execució
ncia son fonament
  DE RESULTATS 

del formigonat fins

CIONS RADIOLÒG

CONDICIONS DE L

aments per a prote
unitat d'obra inclou
es planxes  
ació de la superfíci
via, repartiment i a
bra de les restes d
NERALS: 
e garantir que les 

aonablement possi
barrera protectora 
a superfície plana 
e ser homogeni i h
ctora no s’ha d’inte
ubs, etc, que creue
d’altres materials 
tre les planxes:  >
ecució: 

m 
m/2 m 
 ± 2 mm/2 m 

 DEL PROCÉS D'E

a una temperatura
ser sec i net, i ha d
locació no ha d’af

var que les caracte
s les tasques de c

TERIS D'AMIDAME

 amidada segons 

DE COMPLIMENT

dad CSN 5.11. As

NTS I DIVISÒRIES 
TALLAFOCS 
 TALLAFOCS DE F

QUE CONTEMPLA 

CONDICIONS DE L

orta tallafoc de fus
 els tipus següents

s batents 
 unitat d'obra inclo
rèvia de que les d

el forat de la situac
timent, de les guie
NERALS: 
plomada, a escaire
ar correctament. 
ecució: 

nyeria, Arquitectu
42 22 

S: 
ó està confiat a la 
tals per aconsegui
 I ACTUACIONS EN
s que no es prengu

IQUES 

ES PARTIDES D'O

ecció de sales de r
u les operacions s

ie de suport 
anivellat de les pla
’embalatges, retal

 dosis equivalents
ible i és sempre in
ha de ser estable 
i contínua que ha 
ha de complir amb
errompre en ningu
en la barrera, no h
no han de disminu

>= 1 cm, >= 2 x

EXECUCIÓ 

a ambient que osci
de complir les con
fectar a la qualitat 
erístiques del produ
col·locació del reve

ENT 

les especificacion

T OBLIGATORI 

pectos técnicos d

 PRACTICABLES 

FULLES BATENTS

EL PLEC 

ES PARTIDES D'O

sta o metàl·lica, d’a
s: 

ou les operacions s
imensions del fora

ció dels elements d
s, col·locació del f

e i al nivell previst.

ura i Medi Ambien

inspecció  visual d
r el nivell de qualit
N CAS D’INCOMPL
uin les mesures de

BRA EXECUTADES

radiodiagnòstic, re
següents: 

nxes 
ls de planxa, etc. 

s de radiació  que 
nferior als lí mits le
i indeformable.  
de quedar al nivell

b la composició i la
n punt de la super
an de disminuir el 
uir el grau de prote
x gruix de la planxa

il·li entre els 5°C i 
ndicions de planor 
dels materials. 
ucte corresponen 
estiment, es proce

s de la DT. 

e seguridad y prot

 

BRA EXECUTADES

accionament manu

següents: 
at i de la porta són
d'ancoratge 
full i dels mecanis

 

nt                        

de les persones qu
tat previst. 
LIMENT: 
e correcció adequa

S 

ealitzats amb planx

 pot rebre el perso
egalment establerts

l i en la posició pre
a densitat exigides
rfície a protegir. 
 grau de protecció

ecció de la barrera
a 

els 40°C, sense p
 i nivell que s'exige

a les especificade
edirà  a la retirada 

tección radiológica

S 

ual o automà tic p

n compatibles 

smes d'apertura. 

                            

ue l’exerceixen, am

ades. 

xes de plom col·lo

onal professionalm
s.  

evista. 
s. 

ó de la mateixa. 
a.  

luja. 
eixin al paviment a

es al projecte. 
 de l’obra de tot e

a de instalaciones

er termofusible. 

                            

mb la qual cosa el 

cades a l’obra. 

ment exposat i els 

acabat. 

l material sobrant 
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- Anivellament:  ±
 - Aplomat:  <=
 PORTES DE FUL
El gir s'ha de fer e
Alçària de col·loc
 
2.- CONDICIONS 
 
En la porta de fus
En les portes de 
posició de les fro
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat amidada s
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 314
incendio DB-SI. 
 
5.- CONDICIONS 
 
CONTROL D’EXE
Els punts de cont
- Comprovació p
- Replanteig en e
- Fixació del bast
CONTROL DE L’O
Inspecció visual 
CRITERIS DE PR
Els controls s'han
CONTROL D’EXE
Quan s’observin 
No s’ha de perme
La suspensió del
CONTROL DE L’O
No hi ha condicio
 
ED - INSTAL·LAC
ED1 - DESGUAS
ED11 - DESGUAS
 
0.- ELEMENTS Q
ED111B21,ED11
1.- DEFINICIÓ I C
 
Desguassos d'ap
L'execució de la u
- Col·locació dels
- Fixació dels tub
- Col·locació d'ac
- Execució d'unio
CARACTERÍSTIQ
El ramal muntat h
El ramal no ha de
Els trams instal·la
Els canvis de dire
No han de queda
Quan es subjecte
Les subjeccions 
Els trams que vag
El pas a través d
material elàstic. 
Separació de les 
- Per a tubs de d
- Per a tubs de d
Llargària del ram
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75 - Fax: 972 23 4

± 1 mm 
 3 mm (enfora) 

LLES BATENTS: 
en el sentit d'evac

cació dels mecanis

 DEL PROCÉS D'E

sta, un cop retirats
fulles batents, l 'aj

ontisses de les full

TERIS D'AMIDAME

egons les especifi

DE COMPLIMENT

4/2006, de 17 de 

 DE CONTROL D'E

ECUCIÓ. OPERACIO
trol més destacab
rèvia de que les d

el forat de la situac
timent, de les guie
OBRA ACABADA. 
i control geomètric
ESA DE MOSTRES
n de realitzar sego

ECUCIÓ. INTERPRE
irregularitats de re
etre la continuació
s treballs i la corre
OBRA ACABADA. 
ons especificades 

CIONS D'EVACUAC
SOS, BAIXANTS I
SSOS 

QUE CONTEMPLA 
1B71. 

CONDICIONS DE L

pare lls sanitaris am
unitat d'obra inclou
s tubs 
bs 
ccessoris 
ons necessàries 
QUES GENERALS: 
ha  de ser estanc, 
e tenir, en el sentit
ats mai no han de 
ecció s’han de fer 
ar ramals enfrontat
en a paraments ve
per a penjar el tub
gin encastats han 
d’ elements estruc

 subjeccions: 
iàmetre <= 50 cm
iàmetre > 50 cm:
al: 

nyeria, Arquitectu
42 22 

uació i de manera
smes d'obertura:  

EXECUCIÓ 

s els elements de p
justatge de les car
es. 

ENT 

icacions de la DT. 

T OBLIGATORI 

 marzo, por el que

EXECUCIÓ I DE L'O

ONS DE CONTROL
les són els següen
imensions del fora

ció dels elements d
s, col·locació del f
OPERACIONS DE 
c de la unitat acab
S: 

ons les instruccion
ETACIÓ DE RESUL
eplanteig, s’hauran
ó dels treballs fins 
ecció de les no co
INTERPRETACIÓ  
 per a l'execució d

CIÓ 
 AÏLLAMENTS I A

EL PLEC 

ES PARTIDES D'O

mb tub de PVC o p
u les operacions s

 no ha de presenta
t del recorregut des
 ser horitzontals o
 amb peces espec
ts sobre una matei
rticals, aquests ha

b del sostre han de
 d’anar aïllats i no 
cturals s’ha de fe

m:  70 cm 
:  50 cm 

ura i Medi Ambien

 que l'obertura de 
1 m ( ± 50 mm ) 

protecció i de trav
res de contacte en

 

e se aprueba el Có

OBRA ACABADA 

L: 
nts: 
at i de la porta són
d'ancoratge 
full i dels mecanis
CONTROL: 

bada. 

s de la DF. 
LTATS I ACTUACIO
n de corregir abans
que no estiguin so

onformitats observ
 DE RESULTATS I 
e la partida. 

ACCESSORIS DE D

BRA EXECUTADES

polipropilè, des de 
següents: 

ar exsudacions ni h
scendent,  reducc
 en contrapendent

cials. 
ixa canonada col·l
an de tenir un gruix
e portar folre interio
 s’han de subjecta
r amb contratub a

nt                        

 la porta no dismin
 

vada, els forats han
ntre el bastiment i 

ódigo Técnico de 

n compatibles 

smes d'apertura. 

ONS EN CAS D’INC
s de completar l’ e
olucionats els defe

vades aniran a càrr
 ACTUACIONS EN

DESGUASOS I BAI

S 

 l'aparell fins al ba

ha d’estar exposat
ions de secció en 
t. 

lectiva 
x mínim de 9 cm. 
or elàstic i han de 

ar amb guix o mort
amb una franquíc

                            

nueixi l'amplària re

n de quedar tapats
les fulles i entre le

 la Edificación Par

COMPLIMENT: 
execució de la unit
ectes d’execució. 
re c del Contractist
 CAS D’INCOMPL

IXANTS 

aixant, caixa sifònic

t a obstruccions. 
 cap punt. 

 ser regulables. 
ter. 
ia mínima de 10 

                            

al de la via d'evacu

s amb massilles, ta
es dues fulles, en e

rte 2. Documento 

tat. 

ta. 
IMENT: 

ca o clavegueró. 

mm que s’ha d’at

                            

uació. 

acs, etc. 
el seu cas, s'ha de

 Básico de Seguri

ataconar amb mas
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- Ramal connecta
- Ramal d’aparell
- Ramal o manig
Pendent del rama
- Ramal connecta
- Ramal d’aparell
     - Banyeres i p
     - Aigüeres, sa
Radi interior de le
  
 
2.- CONDICIONS 
 
El procés d’instal
 
3.- UNITAT I CRIT
 
m de llargària am
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 314
 
ED3 - CAIXES SI
ED35 - PERICON
 
0.- ELEMENTS Q
ED359356. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Formació de peri
S’han considerat
- Pericó “in situ” 
- Pericó prefabric
L'execució de la u
Pericó fabricat “i
- Comprovació d
- Col·locació del 
- Formació de les
- Arrebossat de le
- Lliscat interior d
- Col·locació de l
Pericó de formigó
- Comprovació d
- Col·locació del 
- Formació dels f
- Acoblament del
- Col·locació de l
CONDICIONS GE
Els pericons am
disposar de junt d
 En els pericons s
El gruix de la cap
El pericó ha d’ im
PERICÓ FABRICA
El pericó ha d'est
Els pericons amb
La solera ha de q
En els pericons n
tub de desguàs. 
Les parets han de
Les peces ceràm
La superfície inte
revestiment sec h
Els angles interio
Gruix de la solera
Gruix de l'arrebos
 Pendent interior 
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at a caixa sifònica
ls amb sifó individ
uet de connexió de
al: 
at a caixa sifònica
ls amb sifó individ
plats de dutxa:  <=
afareigs, lavabos i 
es curvatures:  >=
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l·lació no ha d'alte

TERIS D'AMIDAME

midada segons les 

DE COMPLIMENT
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IFÒNIQUES I PERI
NS 

QUE CONTEMPLA 

CONDICIONS DE L

có  a peu de baixa
t els tipus següents
 amb solera de for
cat de formigó, am
unitat d'obra inclou
n situ”: 
e la superfície d'as
formigó de la sole
s parets amb pece
es parets amb mo
de les parets amb 
la tapa 
ó  prefabricat: 
e la superfície d’a
pericó sobre la su
forats per a connex
ls tubs 
la tapa 
NERALS: 
b tapa registrable
de goma. 
sifònics, el conduc

pa d’aigua en els p
mpedir la sortida de
AT “IN SITU”: 
tar format amb par
b tapa fixa han d'es
quedar plana i al ni
no sifònics, la sole

e  ser planes, aplo
miques s'han de co
erior ha de quedar
ha de ser llis, sens

ors han de ser arro
a: >= 10 cm 
ssat:  >= 1 cm 
 d'evacuació en pe

nyeria, Arquitectu
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:  <= 2,5 m 
dual:  <= 4 m 
el inodor:  <= 1 m

:  2 al 4 % 
dual: 
= 10 % 
 bidets:  2,5 al 5 %
= 1,5 x D tub 

EXECUCIÓ 

rar les característi

ENT 

 especificacions d

T OBLIGATORI 

marzo, por el que 

ICONS 

EL PLEC 

ES PARTIDES D'O

ant, de pas o sifòn
s: 
rmigó, parets de m

mb fons i amb tapa
u les operacions s

ssentament 
era 
es ceràmiques, dei
orter 
 ciment 

ssentament 
uperfície d’assenta
xionat dels tubs 

 han d’estar  tapa

cte de sortida de l
pericons sifònics n
e gasos a l’exterio

rets de peces cerà
star tapats amb en
ivell previst. 
era ha de formar p

omades i han de q
ol·locar a trencajun
r revestida amb un
se fissures o d'altr
odonits. 

ericons no sifònics

ura i Medi Ambien

m 

% 

iques de l'element

e la DT. 

se aprueba el Cód

BRA EXECUTADES

ic. 

maó calat o de maó
a de formigó prefab
següents: 

ixant preparats els

ament 

ats amb tapa de f

es aigües ha de po
o ha de ser inferio
r. 

àmiques, sobre so
ncadellat ceràmic c

endent per a afavo

uedar travades pe
nt i les filades han 
n arrebossat de gr
es defectes. 

s:  >= 1,5% 

nt                        

. 

digo Técnico de la 

S 

ó massís, arrebos
bricat. 

s forats per al pas 

formigó prefabrica

ortar un colze de 9
or a 45 cm. 

olera de formigó. 
collat amb morter

orir l'evacuació. En

r filades alternativ
de ser horitzontals
ruix uniforme, ben

                            

 Edificación Parte 

sades i lliscades i

dels tubs 

at de gruix no inf

90º. 

. 

n el punt de conne

es. 
s. 
n adherit a la pare

                            

2. Documento Bás

nteriorment i amb 

erior a 5 cm. La 

xió ha d'estar al m

t i acabada amb u

                            

sico de Salubridad

 tapa fixa o registr

tapa ha de ser he

mateix nivell que la

un lliscat de pasta
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 Toleràncies d'ex
- Aplomat de les 
- Planor de la fàb
- Planor de l'arreb
 PERICÓ DE FOR
El fons del pericó
El pericó ha de q
Els orificis d’entr
Toleràncies d'exe
- Escairat:  ±5 m
 
2.- CONDICIONS 
 
PERICÓ FABRICA
S'ha de treballar a
Les peces ceràm
L'arrebossat s'ha
d'humitejar la sup
PERICÓ DE FORM
S'ha de treballar a
El procès de col·
Es realitzarà una 
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat amidada s
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 314
 
5.- CONDICIONS 
 
CONTROL D’EXE
La instal·lació d'e
CONTROL DE L’O
Es realitzaran les 
especificacions d
Es verificarà siste
CRITERIS DE PR
S’ha de comprov
INTERPRETACIÓ
Es cas de deficiè
el material afecta
En cas de manca
 
ED5 - DRENATGE
ED51 - BONERES
 
0.- ELEMENTS Q
ED515G1M. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Subministrament
S'han considerat 
- Bonera col·loca
- Bonera adherida
- Morrió col·locat
L'execució de la u
Elements col·loca
- Replanteig 
- Col·locació caix
- Execució de les
- Fixació de la bo
- Col·locació de l
- Retirada de l’ob
Elements adherits
- Replanteig de l'e
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ecució: 
 parets:  ± 10 mm
brica:  ± 10 mm/m
bossat:  ± 3 mm/

RMIGÓ  PREFABRIC
ó  ha de quedar pla
uedar ben assenta
ada i sortida de la 

ecució: 
mm r especte el re

 DEL PROCÉS D'E

AT “IN SITU”: 
a una temperatura

miques per col·loca
a d'aplicar pression
perfície. 
MIGÓ  PREFABRIC
a una temperatura
locació  del pericó
 prova d’estanquita

TERIS D'AMIDAME

egons les especifi

DE COMPLIMENT

4/2006, de 17 de m

 DE CONTROL D'E

ECUCIÓ. OPERACIO
evacuació d'aigües
OBRA ACABADA. 
 proves d'estanqu
de cada assaig seg
ema de mantenim
ESA DE MOSTRES

var  la totalitat de la
  DE RESULTATS 

ències de material 
at. 
a d’elements o dis

ES 
S 

QUE CONTEMPLA 

CONDICIONS DE L

t i col·locació  d'ele
 els tipus següents

ada amb morter 
a sobre làmina bit
t amb morter 
unitat d'obra inclou
ats amb morter: 

xa de la bonera 
s unions amb els tu
onera amb morter 
la reixa 
bra de les restes d
s: 
element 

nyeria, Arquitectu
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m 
m 
/m 
CAT: 
a i al nivell previst.
at sobre la superfíc
 conducció han de

ctangle teòric 

EXECUCIÓ 

a entre 5°C i 35°C 
ar han de tenir la h
nant amb força so

CAT: 
a ambient que osci
ó no produirà desp
at en el cas que la

ENT 

icacions de la DT. 

T OBLIGATORI 

marzo, por el que 

EXECUCIÓ I DE L'O

ONS DE CONTROL
s residuals s'execu
OPERACIONS DE 
itat total i parcial. A
gons  la normativa
ent i conservació. 
S: 
a instal·lació. 
 I ACTUACIONS EN
o execució , si es 

crepàncies amb e

EL PLEC 

ES PARTIDES D'O

ements per a la co
s: 

uminosa en calent

u les operacions s

ubs 

’embalatges, mate

ura i Medi Ambien

 
cie. 
e quedar preparats

sense pluja. 
umitat necessària 
bre l'obra de ceràm

il·li entre els 5°C i 
perfectes ni modific
a DF ho consideri n

 

se aprueba el Cód

OBRA ACABADA 

L: 
utarà  segons pres
CONTROL: 
Aquestes proves e
a vigent. 
 

N CAS D’INCOMPL
 pot esmenar sens

l projecte, es proc

BRA EXECUTADES

onducció i evacuac

t 

següents: 

erials sobrants, etc

nt                        

s. 

 per tal que no abs
mica quan aquest

els 40°C, sense p
carà les condicion
necessari. 

digo Técnico de la 

scripcions de proje

es realitzaran amb

LIMENT: 
se canviar materia

cedirà a l’adequaci

S 

ció de l'aigua supe

c 

                            

sorbeixin l'aigua de
a obra hagi acons

luja. 
ns exigides al mate
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ecte, legislació apl

 aigua, amb aire o

ls, es procedirà a 

ó, d’acord amb el 

erficial dels pavime

                            

el morter. 
seguit el  70% de la

erial. 

2. Documento Bás

icable i a les instru

o amb fum i es seg

fer-ho.  En cas co

 determini la DF. 

ents. 

                            

a resistència prev

sico de Salubridad

uccions de la DF. 

guiran les directriu

ontrari es procedirà
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- Col·locació de l
- Execució de les
CONDICIONS GE
El conjunt dels el
BONERA: 
El segellat estanc
mateixa. El imper
 La tapa i els seu
En la bonera de 
tub d'aquesta. 
La bonera de fos
La bonera de gom
Toleràncies d'exe
- Nivell entre la b
MORRIÓ: 
Ha de quedar cor
 
2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
No s'ha de trebal
Si l'alçada de caig
ELEMENTS DE G
S'ha de treballar a
La bonera s'ha d
perímetre de la b
ELEMENT COL·L
S'ha de treballar a
El morter ha de fo
S'ha d'aplicar sob
Si el suport és ab
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat de quantita
 
4.- NORMATIVA 
 
BONERA: 
Real Decreto 314
MORRIÓ: 
No hi ha normativ
 
 
EE - INSTAL·LAC
EE4 - XEMENEIE
EE42 - CONDUCT
 
0.- ELEMENTS Q
EE42Q154,EE42Q
1.- DEFINICIÓ I C
 
Conductes munta
S'han considerat 
- Alumini rígid 
 - Acer inoxidable
 - Alumini flexible
 - Planxa d'acer g
 L'execució de la 
- Col·locació dels
- Col·locació dels
CONDICIONS GE
La situació del c
inclinació ascend
Els conductes pe
El sistema de su
suportar, sense c

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

l'element 
s unions 
NERALS: 
lements col·locats

c entre el imperm
rmeabilitzant ha de
s accessoris han 
goma termoplàstic

a, de poliamida o 
ma termoplàstica s
ecució: 
onera i el pavimen

rrectament col·loc

 DEL PROCÉS D'E

NERALS: 
lar amb pluja inten
guda es superior a

GOMA TERMOPLÀS
a una temperatura
de soldar sobre un
onera, i fixant-la a
OCAT AMB MORT
a una temperatura
ormar una mescla
bre superfícies net
bsorbent s'ha d'hu

TERIS D'AMIDAME

at realment col·loc

DE COMPLIMENT

4/2006, de 17 de m

va de compliment 

CIONS DE CLIMAT
ES I CONDUCTES C
TES CIRCULARS M

QUE CONTEMPLA 
Q324. 

CONDICIONS DE L

ats superficialmen
 els materials segü

e 
e 
galvanitzat 
 unitat d'obra inclo
s suports pel munt
s conductes conne
NERALS: 

conducte ha de se
dent >= 3%. 
er al transport d'air
uport d'un conduc
cedir, el pes del co

nyeria, Arquitectu
42 22 

s ha de ser estanc.

meabilitzant i la bo
e quedar protegit a
de quedar correct
ca, la làmina impe

d’etilè propilè diè 
s'ha de fixar al baix

nt: -2 mm, 0 mm 

at i subjectat a la 

EXECUCIÓ 

nsa, neu o vent su
a 2 m s'ha de treba
STICA: 

a superior a - 5°C i
n reforç de làmina

a pressió sobre la l
TER: 
a ambient que osci
a homogènia que s
tes. 
mitejar abans d'es

ENT 

cada a l'obra d'aco

T OBLIGATORI 

marzo, por el que 

 obligatori. 

TITZACIÓ, CALEFA
CIRCULARS 
METÀL·LICS 

EL PLEC 

ES PARTIDES D'O

nt. 
üents: 

ou les operacions s
tatge superficial 
ectant-los amb jun

er la reflectida a l

re no poden allotja
te ha de tenir les 

onducte i del seu a

ura i Medi Ambien

 

nera ha d’estar fe
amb una brida de m
ament col·locats i 
ermeable només h

, ha de quedar enr
xant amb soldadur

bonera amb els pr

perior a 50 km/h. 
allar amb cinturó d

 sense pluja. 
a bituminosa, que
àmina. 

il·li entre els 5°C i 
s'ha d'utilitzar aban

stendre el morter. 

rd amb les especif

se aprueba el Cód

ACCIÓ I VENTILAC

BRA EXECUTADES

següents: 

nts i abraçadores 

a DT o la indicad

r conduccions d'a
 dimensions dels 
aïllament tèrmic, si

nt                        

et mitjançant press
material plàstic. 
 subjectats a la bo
ha de cavalcar sob

rasada amb el pav
ra química. 

rocediments indica

 En aquests supòs
de seguretat. 

e ha d'estar adher

els 40°C. 
ns d'iniciar l'adorm

ficacions de la DT

digo Técnico de la 

CIÓ MECÀNICA 

S 

da per la DF.  Els 

altres instal·lacions
 elements que el 
i es el cas, així co

                            

sió mecànica tipu

onera, amb els pro
bre la pla taforma 

viment. 

ats p el fabricant. 

sits, s'ha d'assegur

rida a la solera, es

iment. 

T. 
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 conductes horitzo

s mecàniques o elè
constitueixen i ha
m el   seu propi pe

                            

s brida de la tapa

ocediments indicat
 de base de la bon

rar l'estabilitat de l'

scalfant-la prè via

2. Documento Bás

ontals han de pas

è ctriques, ni ser tr
 d'estar espaiat d
es. 

                            

a de la bonera sob

ts pel fabricant. 
nera, i no ha de p

'equip. 

ament en la zona 

sico de Salubridad

ssar a prop del so

travessats per aqu
de tal manera que 
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El sistema de su
l'arrencament del
Si els conductes 
les unions entre e
Les unions entre
directament. Els 
A les unions amb
distància >= 5 c
El pas a través d'
si l'element és de
conductes s'ha d
Els conductes ve
La fixació dels co
Distància màxima
Distància màxima
- Per a conductes
- Per a conductes
 Toleràncies d'ins
- Aplomat: 2/100
Per a conductes 
trams verticals <
Per conductes d’
Les xarxes de co
neteja i desinfecc
Els elements inst
manteniment. 
Els falsos sostres
Els conductes fle
de 1,2 m. 
CONDUCTES PER
El conducte ha d
Ha de tenir un ac
Quan en la paret 
El conducte que 
CTE. 
Ha de ser estanc
La boca d’expuls
Ha d’ estar separ
- De qualsevol ele
- De zones ocupa
 
2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
Si el tub flexible d
de ser iguals al d
Abans de comen
Els conductes s'h
CONDUCTES PER
S’ha de preveure
Els forats de pas 
S’han cuidar les 
Les obertures d’e
els elements de p
 
3.- UNITAT I CRIT
 
m de llargària ins
Aquest criteri inc
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 314
Real Decreto 102
UNE-EN 1507:20
UNE-EN 1506:20
UNE-EN 12236:2
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port no ha de deb
l mateix no ha de s
 estan penjats del 
els trams. 

e els  conductes s
accessoris han d'e
b conductes d'obra
cm entre el condu
'elements estructu
e material incombu
d'omplir amb mate
erticals es suportar
onductes als mani
a entre suports ho
a permesa entre s
s de fins a 800mm
s de diàmetres su
stal·lació: 
00, <= 15 mm 
 d’alumini rígid, a

<=8m. 
’alumini flexible la 
nductes han d’est
ció. 
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La posició  ha de
El bastiment ha d
La unió del bastim
En els bastiments
Ha d’haver l'espa
CAIXES PORTAFI
La posició  ha de
La unió de la caix
Ha d'haver l'espa
 
2.- CONDICIONS 
 
Abans de comen
Els materials s'ha
La col·locació s'h
S'ha de comprov
Un cop col·locat 
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat de quantita
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 102
UNE-EN 13403:2
 
5.- CONDICIONS 
 
CONTROL D’EXE
Les tasques de c
- Comprovació d
- Control del proc
- Verificació  que
- Verificació que 
- Control específi
     - Control de la
     - Verificació d
     - Actuació ele
- Certificat de gar
CONTROL DE L’O
Les tasques de c
- Control específi
     - Comprovaci
- Manteniment de
- Realització d’ in
CRITERIS DE PR
S’han de compro
INTERPRETACIÓ
En cas de resulta
 
EF - TUBS I ACC
EF5 - TUBS DE C
 
0.- ELEMENTS Q
EF52A5B3,EF529
1.- DEFINICIÓ I C
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- Instal·lació dels
S'han considerat 
- Connectat a pre
 - Soldat per capi
- Soldat per capil
S'han considerat 
- Col·locació sup
- Soterrat 
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control a realitzar s
e la correcta impla
cés del muntatge, 
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 - Encastat 
- Col·locat a l’inte
S'han considerat 
- Grau baix, que c
- Grau mitjà, que 
- Grau alt, que co
L'execució de la u
Tubs: 
- Replanteig del t
- Muntatge en la 
- Execució de tot
- Retirada de l’ob
CONDICIONS GE
La posició ha de 
Les unions han d
Tots els materials
TUBS: 
En les instal·laci
accessoris de co
En les instal·lacio
soldats per capil·
En les instal·lacio
amb soldadura d
El tub no ha de q
Les tuberies per 
d'aquests conden
La superfície del 
La canonada que
Les conduccions
El pas a través d
>= 3 mm del pa
La canonada no 
TUBS COL·LOCA
Els tubs han de s
de passar prefere
La separació entr
Els dispositius de
Els suports s'han
No es poden tran
Separació màxim

Toleràncies d'inst
- Nivell o aploma
TUBS ENCASTAT
Cal assegurar-se
Han de disposar 
S'han de preveur
Toleràncies d'inst
- Nivell o aploma
TUBS COL·LOCA
El tub, o en el se
defecte, amb algu
No es poden tran
TUBS SOTERRAT
Cal assegurar-se
Hauran de dispos
S'han de preveur
 
2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
Abans de comen
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────────────
           
           
           

────────────
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────────────
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 DE CANALS: 
ent que porti, ha d
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EXECUCIÓ 
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mals s'han de fer ú

s i entre aquests i 

nt al llarg de tot el 
ent mínim de l 0,

or elèctric i s'ha de

200 MPa m s/g 
 material elàstic. E

pecte a l'estructur

d'augmentar conve

suport no s'ha de 

────────────
(mm)        
────────────
 │ 64 - 108

──│─────────
 │  <= 3,7 
 │  <= 3   

────────────

ermeti la lliure dilat

oris de fixació del 

                            

tants, etc.) 
ó, etc.) 

de fer únicament 

ú nicament per mi

i els accessoris, h
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Tots els elements
La seva instal·lac
Les connexions a
TUBS: 
Per a fer la unió d
Cada cop que s'in
Un cop acabada 
TUBS COL·LOCA
En canals tancad
En canals obertes
Es tindrà cura de
 
3.- UNITAT I CRIT
 
TUBS: 
m de llargària ins
Aquest criteri inc
 
4.- NORMATIVA 
 
La normativa ha 
 
5.- CONDICIONS 
 
CONTROL D’EXE
Les tasques de c
- Comprovació d
- Verificació de l’
- Verificació que 
- S’han de realitz
norma UNE 1001
- Verificació de l’
instal·lació. 
CONTROL DE L’O
Les tasques de c
- Manteniment de
- Realització i em
CRITERIS DE PR
S’ha de verificar 
La prova d'estanq
assaig previ, aba
INTERPRETACIÓ
En cas de deficiè
canviar tot el mat
En cas de manca
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EFC1 - TUBS DE 
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- Neteja de la can
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La posició ha de 
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les característique
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Les unions entre 
Els canvis de dir
acoblament i sold
El pas a través d
>= 3 mm del pa
La superfície del 
COL·LOCACIÓ SU
Els tubs han de s
de passar prefere
Sobre envans, el
d'interposar una a
En cas de fluids m
La canonada no 
Distància entre s

COL·LOCACIÓ SO
La fondà ria de la
tongades de 20 c
Gruix del llit de so
Reblert (sense trà
Reblert (amb tràn
El tub s'ha de col
Per tal de contra
daus massissos 
En cas de coincid
separades tangen
Per damunt del tu
 
2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
La descàrrega i m
Per a fer la unió d
La unió entre els 
Cada cop que s'in
Si s'ha de tallar u
Si s'ha d'aplicar u
Un cop acabada 
En el cas que la c
COL·LOCACIÓ SO
Abans de baixar e
Abans de la col·l
En cas contrari c
El fons de la rasa
Els tubs s'han de
Col·locats els ele
correctes (terres,
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 tubs s'han de fer 
recció, els ramals
dadura amb mater
d'elements estructu
arament. Dins del 
 tub o del calorifug
UPERFICIAL: 
ser accessibles. Le
entment a prop de
ls suports s'han d
anella elàstica. 
molt calents, el su
pot travessar xem
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arestar les reaccio
 de formigó. 
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 DEL PROCÉS D'E
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gant, si n'hi ha d'ha
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l paviment o del so

de fixar amb tacs 

uport ha de permet
eneies ni conduct

┌──────────
│  DN   │  
│ (mm)  │──
│       │ e
│───────│──
│  16   │  
│  20   │  
│  25   │  
│  32   │  
│  40   │  
│  50   │  
│  63   │  
│  75   │  
│  90   │  
│ 110   │  
│ 125   │  
│ 140   │  
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Distància horitzon
 Distància vertica
 En cables col·loc
El cable es subje
Han d’estar ferm
Quan el cable h
sòlidament subje
En els creuamen
disposarà un aïl
suficientment pro
COL·LOCACIÓ AÈ
El cable quedarà 
a subjectar el cab
La unió del cable
peça ha d’incorp
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Toleràncies d'exe
- Verticalitat:  ± 
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 DE CONTROL D'E

ECUCIÓ. OPERACIO
control a realitzar s
que els mecanisme
 sistema de fixació
cionament de la ins
nexió dels conduc
ses de corrent l’ex
OBRA ACABADA. 
control a realitzar s
missió d’ informe a

ESA DE MOSTRES
per mostreig difere
ensió de contacte 
  DE RESULTATS 
liment de la Norm

ències de material 
ECUCIÓ. OPERACIO
control de qualitat a
e la correcta impla
correcta identificac
catge dels conduc
catge amb materia
erència entre la do
s seccions dels co
nexió dels diferent

e les longituds dels
recta posada a terr
recta connexió dels
ulació de les protec
tuar a l’obra en qua
ferencials amb int
ensions de contac
resistència de bucl
 es realitzaran una
OBRA ACABADA. 
control a realitzar s
missió d’informe am

ESA DE MOSTRES
var  la totalitat de la
 DE RESULTATS I

ències de material 
at. 
a d’elements o dis

TORS 

QUE CONTEMPLA 

CONDICIONS DE L

ar, bipolar, tripolar
unitat d'obra inclou
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xió de l'aparell 
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bra de les restes d'
NERALS: 
cables ha d'estar f
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 muntat a pressió,
 muntat amb carg
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ecució: 
2 mm 

nyeria, Arquitectu
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EXECUCIÓ I DE L'O

ONS DE CONTROL
són les següents:  
es instal·lats a cad
ó es correcte 
stal·lació que com
tors i l’absència d
xistència de la línia
OPERACIONS DE 

són les següents:  
amb resultats dels 
S: 
nts punts de la ins
a un punt com a m
 I ACTUACIONS EN
ativa vigent, es pro
o execució, es pro
ONS DE CONTROL
a l’execució de qu
antació dels equip
ció de fases, sego
ctors a la sortida d
als adients, de tot 
ocumentació escrit
onductors s’adeqü
ts circuits, compro
s conductors sigui
ra de totes les part
s conductors d’ali
ccions (Intensitat, 
adres generals seg
tensitat de defecte 
cte segons R.E.T.B
le segons R.E.T.B 

a vegada connectat
OPERACIONS DE 

són les següents:  
mb resultats dels c

S EN QUADRES G
a instal·lació. 
 ACTUACIONS EN
o execució , si es 

crepàncies amb e

EL PLEC 

ES PARTIDES D'O

r o tetrapolar i mun
u les operacions s

embalatges, retall

feta mitjançant la p
èctric ha de ser la 
, ha d'estar muntat
ols, ha de quedar 
nexions:  >= 30 

ura i Medi Ambien

OBRA ACABADA 

L: 
 
da lloc só n el que 

manden 
e  derivacions no 

a de terra i mesura
CONTROL: 
 
controls i mesures

stal·lació segons c
mínim de cada circ
N CAS D’INCOMPL
ocedirà a la seva a
ocedirà d’acord am
L EN QUADRES GE
adres generals, só
s a l’obra. 

ons codi de colors 
e línies de manera
el cablejat de com
ta referent a la ide

üen a les proteccio
ovant la no existèn
n prou folgades pe
ts metàl·liques del
mentació i sortide
 temps de retard) s
gons les normes a
 igual al nominal s

B 
 
ts tots els circuits 
CONTROL EN QUA
 
controls i as saigs

ENERALS I SUBQU

N CAS D’INCOMPL
 pot esmenar sens

l projecte, es proc

BRA EXECUTADES

ntat a pressió  o am
següents: 

s de cables, etc 

pressió de visos. 
indicada a DT tant
t a pressió sobre u
fixat sòlidament p
N 

nt                        

 es corresponen a

permeses en cont
a de la tensió  de c

s realitzades. 

criteri de la DF. 
cuit. 
LIMENT: 
adequació. 
mb el que determin
ENERALS I SUBQU
ón les següents: 

 
a que s’identifiquin

mandament. 
ntificació de circu

ons i als requisits d
ncia de contactes f
er poder fer  arran
 quadre. 
s del quadre. 
sigui d’acord a l’e
aplicables en cada
segons UNE-EN 61

 de sortida i finalit
ADRES GENERAL

s realitzats, d’acord

UADRES: 

LIMENT EN QUADR
se canviar materia

cedirà a l’adequaci

S 

mb cargols. 

t pel que fa referèn
un perfil DIN simèt
er dos punts a la p

                            

ls especificats a la

tactes dels mecan
contacte. 

ni la DF. 
UADRES: 

n correctament tot

its i l’execució rea
de  projecte 
fluixos, enllaços i u
njaments futurs -se

specificat. 
a cas: 
1008 R.E.B.T 

zada la xarxa de te
S I SUBQUADRES

d amb el que s’esp

RES GENERALS I S
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ó, d’acord amb el 

ncia a l'esquema c
tric a l'interior d'un
placa de la base d

                            

a DT. 

ismes. 

s els circuits. 
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ense necessitats d
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2.- CONDICIONS 
 
 Els interruptors h
No s’ha de trebal
S’han d’identifica
S’ha de comprov
S’ha de verificar 
Quan la secció de
Un cop instal·lat 
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat de quantita
La instal·lació inc
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 842
UNE-EN 61095:1
 
5.- CONDICIONS 
 
CONTROL D’EXE
Les tasques de c
- Verificació de q
- Verificar que el 
- Verificar el func
- Verificar la conn
- Verificar en pres
CONTROL DE L’O
Les tasques de c
- Realització i em
CRITERIS DE PR
Es comprovarà p
Es mesurarà la te
INTERPRETACIÓ
En cas d’incomp
En cas de deficiè
CONTROL D’EXE
Les tasques de c
- Comprovació d
 - Comprovar la c
- Verificar el marc
- Verificar el marc
- Verificar la cohe
- Verificar que les
- Verificar la conn
- Comprovar que
- Verificar la corr
- Verificar la corr
- Verificar la regu
- Assaigs a efect
     - Dispar de dif
     - Mesura de te
     - Mesura de r
Aquests assaigs 
CONTROL DE L’O
Les tasques de c
- Realització i em
mateixos. 
CRITERIS DE PR
S’ha de comprov
INTERPRETACIÓ
Es cas de deficiè
el material afecta
En cas de manca
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que els conductor
els conductors o r
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999 Contactores 

 DE CONTROL D'E
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que els mecanisme
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missió d’ informe a
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ències de material 
ECUCIÓ. OPERACIO
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EXECUCIÓ 

 segons les indica
a xarxa. Abans de 
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erístiques de l’apar
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ENT 

dada segons les es
rcional de connexio

T OBLIGATORI 
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EXECUCIÓ I DE L'O
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són les següents:  
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són les següents:  
amb resultats dels 
S: 
nts punts de la ins
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 I ACTUACIONS EN
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a l’execució de qu
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ció de fases, sego
ctors a la sortida d
als adients, de tot 
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onductors s’adeqü
ts circuits, compro
s conductors sigui
ra de totes les part
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adres generals seg
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cte segons R.E.T.B
le segons R.E.T.B 

a vegada connectat
OPERACIONS DE 

són les següents:  
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S EN QUADRES G
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cions del fabricant
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tre per a la seva c
rell corresponen a 
s de forma segura
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a de l'obra de tots

specificacions de 
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L: 
 
da lloc só n el que 

manden 
e  derivacions no 

a de terra i mesura
CONTROL: 
 
controls i mesures

stal·lació segons c
mínim de cada circ
N CAS D’INCOMPL
ocedirà a la seva a
ocedirà d’acord am
L EN QUADRES GE
adres generals, só
s a l’obra. 

ons codi de colors 
e línies de manera
el cablejat de com
ta referent a la ide

üen a les proteccio
ovant la no existèn
n prou folgades pe
ts metàl·liques del
mentació i sortide
 temps de retard) s
gons les normes a
 igual al nominal s
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ts tots els circuits 
CONTROL EN QUA
 
controls i as saigs

ENERALS I SUBQU

N CAS D’INCOMPL
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l projecte, es proc

nt                        
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nexió es verificarà 
correcta connexió a
 les especificades

a. 
per a fer les conne
s els materials sob

la DT. 
s dins dels quadres

amento Electrotécn
sticos y análogos. 

 es corresponen a

permeses en cont
a de la tensió  de c

s realitzades. 

criteri de la DF. 
cuit. 
LIMENT: 
adequació. 
mb el que determin
ENERALS I SUBQU
ón les següents: 

 
a que s’identifiquin

mandament. 
ntificació de circu

ons i als requisits d
ncia de contactes f
er poder fer  arran
 quadre. 
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aplicables en cada
segons UNE-EN 61

 de sortida i finalit
ADRES GENERAL

s realitzats, d’acord

UADRES: 

LIMENT EN QUADR
se canviar materia

cedirà a l’adequaci

                            

specificacions del
 que els conducto
als borns de l’inter
 a la DT 

xions. 
brants com ara em

s elèctrics. 

nico de Baja Tens
 

ls especificats a la

tactes dels mecan
contacte. 

ni la DF. 
UADRES: 

n correctament tot

its i l’execució rea
de  projecte 
fluixos, enllaços i u
njaments futurs -se

specificat. 
a cas: 
1008 R.E.B.T 

zada la xarxa de te
S I SUBQUADRES

d amb el que s’esp

RES GENERALS I S
ls, es procedirà a 

ó, d’acord amb el 

                            

s reglaments. 
rs estan sense ten
rruptor. 

balatges, retalls de

ión. REBT 2002 

a DT. 

ismes. 

s els circuits. 

l. 

unions no previste
ense necessitats d

erres. 
: 

pecifica a la taula d

SUBQUADRES: 
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EG6 - MECANISM
 
0.- ELEMENTS Q
EG61K221,EG62
1.- DEFINICIÓ I C
 
Mecanismes per 
plaques i marcs. 
S'han considerat 
 - Caixes per a 1,
- Caixes per a me
- Caixes per a me
- Interruptors i co
- Endolls bipolars
- Polsador per en
- Mecanisme por
- Sortida de fils, e
- Placa i marc pe
- Regulador d'inte
- Tapa cega col·l
L'execució de la u
Caixes per a mec
- Replanteig de la
- Muntatge, fixac
- Connexionat 
- Retirada de l’ob
Sortides de fils: 
- Muntatge, fixac
- Acondicioname
Placa, marc o tap
- Replanteig de la
- Fixació i nivellac
CONDICIONS GE
La posició ha de 
Toleràncies d'inst
- Posició:  ± 20 
INTERRUPTORS,
Un cop instal·lat 
Les fases (o fase
Ha de quedar am
Quan es col·loca 
Quan es col·loca
plec de condicion
L’endoll instal·lat 
El regulador d'int
punts mitjançant 
Resistència de le
Toleràncies d'inst
- Aplomat:  ± 2%
SORTIDES DE FIL
La sortida de fils 
Ha de quedar am
Ha de disposar d
Resistència del s
 Toleràncies d'ins
- Aplomat:  ± 2%
PLACA, MARC O
El mecanisme ha
La placa o tapa, h
El marc ha de qu
La placa ha de qu
CAIXES PER A M
S’han de complir
Els tubs han d’en
No s’han de trans
Els tubs han d’en
En les caixes am
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MES 

QUE CONTEMPLA 
28182,EG61L221. 
CONDICIONS DE L

 a instal·lacions el
 
 les unitats d'obra 
,2 o 3 mecanisme
ecanismes, amb ta
ecanismes amb ta
ommutadors encas
s o tripolars amb t
ncastar o per munt
rtafusibles amb fus
encastada 
er a un o varis elem
ensitat encastat o 
ocada sobre caixa
unitat d'obra inclou
canismes, interrup
a unitat d’obra 
ió i anivellació 

bra de les restes d

ió i nivellació 
ent dels fils 
pa cega: 
a unitat d’obra 
ció 
NERALS: 
 ser la reflectida a 
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 mm 
, COMMUTADORS
i connectat a la xa

e i neutre) i el cond
mb els costats aplo

 muntat superficia
a encastat, l'eleme
ns. 
t ha de complir les
tensitat ha de que
 visos. 

es connexions a la 
tal·lació: 

% 
LS: 
 ha de quedar fixad

mb els costats aplo
d'un sistema de fixa
sistema de fixació: 
stal·lació: 
% 
O TAPA CEGA: 
a de quedar immob
ha de quedar ben 
edar sòlidament fi
uedar subjectada a

MECANISMES: 
r les especificacion
ntrar a dintre de les
smetre esforços e
ntrar perpendicular
b tapa, la tapa s’h
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EL PLEC 
 
ES PARTIDES D'O

èctriques, encasta

 següents: 
s encastades en p
apa, encastades a

apa, col·locades en
stats o muntats su
erra o sense conn
tar superficialment
sible per encastar 

ments, col·locada a
 muntat superficial
a o bastidor. 
u les operacions s

ptors, com mutado

’embalatges, retal

 la DT o, en el seu

S, ENDOLLS, POLS
arxa no han de ser 
ductor de protecci
omats i en el matei
alment, l'element h
ent ha de quedar f

s especificacions d
dar fixat sòlidame

 tracció:  >= 30 

da sòlidament a la
omats i en el matei
ació dels fils per p
  >= 3 kg 

bilitzat fins i tot qu
adossada al param
ixat sobre la caixa 
a pressió sobre el 

ns de la ITC-MIE-B
s caixes per les fin
ntre les caixes i le
rment a les parets 
a de poder obrir i 

ura i Medi Ambien

BRA EXECUTADES

ats o muntats supe

paraments 
a terra 
n terra tècnic 
uperficialment. 
exió a terra, encas
t a l'interior o a l'in
 o muntar superfic

a mecanismes enc
lment. 

següents: 
ors, endolls, polsad

ls de tubs, cables,

 defecte, la indicad

SADORS, PORTAF
 accessibles les p
ó, si n'hi ha, han d
x pla que el param
a de quedar fixat s
ixat sòlidament a 

de la MI-BT-024. 
ent al suport (mun

N 

a caixa de mecanis
x pla que el param

pressió. Aquest sis

an s'accioni, acció
ment. 
 per mitjà dels car
 marc i el mecanis

BT-019 
nestres previstes p
s altres parts de la
 de les caixes. 
tancar correctame

nt                        

S 

erficialment i els e

stats o muntats su
ntempèrie. 
cialment a l'intemp

castats 

dors, portafusibles

, etc. 

da per la DF. 

FUSIBLES O REGU
arts que hagin d'e

d'estar connectats 
ment. 
sòlidament al supo
 la caixa de meca

ntatge superficial) 

smes, la qual ha d
ment. 
stema no ha de pro

ó que cal fer sense

rgols o de les grap
sme ha de quedar 

pel fabricant. 
a instal·lació elèctr

ent. 

                            

lements necessa r

uperficialment. 

èrie o a l'interior. 

s o reguladors d’in

ULADORS D’INTEN
star en tensió. 
 als borns de la ba

ort. 
nismes, la q ual h

o a la caixa de m

e complir les espe

oduir danys als fils

e cap dificultat. 

pes que porta. 
 entre tots dos. 

rica. 

                            

ris per a la seva co

tensitat: 

SITAT: 

ase per pressió de 

ha de complir les e

ecanismes (munta

ecificacions fixade

s. 

                            

ol·locació encasta

e cargols. 

especificacions fix

tatge encastat), al 

es en el seu plec d
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CAIXES PER A M
La caixa ha de qu
Ha de quedar am
Toleràncies d'inst
- Aplomat:  ± 2%
CAIXES PER A M
La caixa ha de qu
el paviment. 
CAIXES PER A M
La  caixa ha de q
Ha de quedar fixa
Ha de quedar a la
 
2.- CONDICIONS 
 
Abans de comen
S'ha de comprov
Els materials s’ha
La seva instal·lac
La col·locació de
En les caixes enc
finestres de les c
Un cop instal·lat, 
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat de quantita
 
4.- NORMATIVA 
 
NORMATIVA GEN
Real Decreto 842
INTERRUPTORS,
UNE-EN 60669-1
 
5.- CONDICIONS 
 
CONTROL D’EXE
Les tasques de c
- Verificació de q
- Verificar que el 
- Verificar el func
- Verificar la conn
- Verificar en pres
CONTROL DE L’O
Les tasques de c
- Realització i em
CRITERIS DE PR
Es comprovarà p
Es mesurarà la te
INTERPRETACIÓ
En cas d’incomp
En cas de deficiè
 
EH - INSTAL·LAC
EH6 - ELEMENTS
EH61 - LLUMS D
 
0.- ELEMENTS Q
EH61AFBF. 
 
EHB - LLUMS ES
EHB1 - LLUMS E
 
0.- ELEMENTS Q
EHB17667. 
1.- DEFINICIÓ I C
 

P. Serveis d’Engin
75 - Fax: 972 23 4

MECANISMES ENC
uedar encastada a

mb els costats aplo
tal·lació: 

% 
MECANISMES ENC
uedar encastada a

MECANISMES COL
quedar fixada al pa
ada pels punts de 
a cota prevista  pe

 DEL PROCÉS D'E

çar els treballs de
var que les caracte
an d’inspeccionar 
ció no ha d'alterar 
e l’element s’ha de
castades, s’ha de t
caixes. 
 s’ha de procedir  

TERIS D'AMIDAME

at instal·lada, amid

DE COMPLIMENT

NERAL: 
2/2002 de 2 de ag
, COMMUTADORS
1:1996 Interruptor

 DE CONTROL D'E

ECUCIÓ. OPERACIO
control a realitzar s
que els mecanisme
 sistema de fixació
cionament de la ins
nexió dels conduc
ses de corrent l’ex
OBRA ACABADA. 
control a realitzar s
missió d’ informe a

ESA DE MOSTRES
per mostreig difere
ensió de contacte 
  DE RESULTATS 
liment de la Norm

ències de material 

CIONS D'ENLLUM
S PER A ENLLUM
D'EMERGÈNCIA 

QUE CONTEMPLA 

SPECIALS 
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QUE CONTEMPLA 

CONDICIONS DE L
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ASTADES EN PAR
al parament. Ha d'a
omats. 

ASTADES A TERR
al parament. Ha d’ 

·LOCADES EN TER
viment per un mín
subjecció disposa

er tal que la tapa qu

EXECUCIÓ 

 muntatge, s’ha de
erístiques del produ
 abans de la seva 
les característique

e fer seguint les ind
tenir cura de que n

 a la retirada de l'o

ENT 

dada segons les es

T OBLIGATORI 

osto, por el que se
S, ENDOLLS, POLS
es para instalacion

EXECUCIÓ I DE L'O

ONS DE CONTROL
són les següents:  
es instal·lats a cad
ó es correcte 
stal·lació que com
tors i l’absència d
xistència de la línia
OPERACIONS DE 

són les següents:  
amb resultats dels 
S: 
nts punts de la ins
a un punt com a m
 I ACTUACIONS EN
ativa vigent, es pro
o execució, es pro

ENAT 
ENAT D'EMERGÈN

EL PLEC 

UBS FLUORESCEN

EL PLEC 

ES PARTIDES D'O

ura i Medi Ambien

RAMENTS: 
anar collada amb g

RA: 
anar collada amb 

RRA TÈCNIC: 
nim de quatre punt
ats pel fabricant. 
uedi al mateix pla 

e fer un replanteig 
ucte corresponen 
col·locació. 

es dels elements. 
dicacions del fabri
no entri material de

obra de tots els ma

specificacions de 

e aprueba el Regla
SADORS, PORTAF
nes eléctricas fijas

OBRA ACABADA 

L: 
 
da lloc só n el que 

manden 
e  derivacions no 

a de terra i mesura
CONTROL: 
 
controls i mesures

stal·lació segons c
mínim de cada circ
N CAS D’INCOMPL
ocedirà a la seva a
ocedirà d’acord am

NCIA I SENYALITZ

NTS 

BRA EXECUTADES

nt                        

guix i ha de queda

 morter i ha de que

ts. 

que el paviment. 

 que ha de ser apr
a les especificade

cant. 
e reblert a l’ interio

aterials sobrants (e

la DT. 

amento Electrotécn
FUSIBLES O REGU
s, domésticas y an

 es corresponen a

permeses en cont
a de la tensió  de c

s realitzades. 

criteri de la DF. 
cuit. 
LIMENT: 
adequació. 
mb el que determin

ZACIÓ 

S 

                            

r al mateix pla que

edar a la cota prev
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Llum estanc per 
S'han considerat 
- Muntades supe
 L'execució de la 
- Replanteig de la
- Muntatge, fixac
- Connexionat i c
- Comprovació d
- Retirada de l’ob
CONDICIONS GE
La posició ha de 
MUNTADA SUPE
Ha de quedar fixa
Ha d'estar conne
No s’han de trans
Els tubs fluoresce
Els cables han d’
Toleràncies d'inst
- Posició:  ± 20 
 
2.- CONDICIONS 
 
La col·locació i c
Abans de comen
S’ha de comprov
Tots els elements
La seva instal·lac
Cal comprovar la
Les connexions e
Un cop instal·lat 
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat de quantita
S’inclou en la par
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 842
 
5.- CONDICIONS 
 
CONTROL D’EXE
- Comprovació d
- Control visual d
- Verificar el func
- Mesurar nivells 
CONTROL DE L’O
Les tasques de c
- Realització i em
CRITERIS DE PR
Es realitzarà el co
Es comprovarà l’
Es mesuraran els
INTERPRETACIÓ
En cas d’incomp
En cas de deficiè
 
 
EM - INSTAL·LAC
EM1 - INSTAL·LA
EM11 - DETECTO
 
0.- ELEMENTS Q
EM11AA20. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Detectors per a in
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75 - Fax: 972 23 4
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 S'han considerat
- Detectors iònics
- Detectors òptics
- Detectors tèrmi
- Sensors iònics 
- Sensors òptics 
- Sensors tèrmics
- Sensors duals (
- Detectors lineal
- Detectors lineal
- Detector de CO 
- Detector autòno
L'execució de la u
- Fixació del dete
- Connexió a la x
- Connexió al circ
- Acoblament del
- Prova de servei
CONDICIONS GE
La posició ha de 
La base del detec
El cos ha de qued
DETECTORS AUT
Els senyals llumi
Ha d'anar connec
DETECTORS DE 
El senyal lluminó
Ha de quedar con
Toleràncies d'inst
- Posició:  ± 30 
 
2.- CONDICIONS 
 
Abans de comen
La seva instal.lac
S'ha de comprov
Les connexions s
Un cop instal·lat, 
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat de quantita
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 194
Real Decreto 842
 
5.- CONDICIONS 
 
CONTROL D’EXE
Les tasques de c
- Comprovació q
- Comprovació d
- Control del proc
- Verificació de  l
- Proves de funci
     - Senyalització
     - Activació de
     - Maniobres d
climatització (si e
CONTROL DE L’O
Les tasques de c
- Verificació dels 
detecció. 
- Elaborar inform
CRITERIS DE PR
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75 - Fax: 972 23 4
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INTERPRETACIÓ
En cas de resulta
 
EM3 - EXTINTOR
 
0.- ELEMENTS Q
EM31261K,EM31
 
 
EMD - INSTAL·LA
EMD6 - CONDUC
 
 
0.- ELEMENTS Q
EMD62223. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Conductors blind
L'execució de la u
- Introducció del 
 - Connexió al cir
 CONDICIONS GE
La posició ha de 
La seva fixació a
El conductor ha d
No hi ha d'haver 
Els empalmamen
Penetració del co
Toleràncies d'inst
Penetració del co
 
2.- CONDICIONS 
 
El conductor s'ha
 
3.- UNITAT I CRIT
 
m de llargària ins
Aquest criteri inc
 
4.- NORMATIVA 
 
Real Decreto 842
 
EMDB - RÈTOLS
 
0.- ELEMENTS Q
EMDBU005. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Plaques de senya
L'execució de la u
- Replanteig 
 - Fixació de l'elem
 - Neteja 
 CONDICIONS GE
L'element de sen
Ha de tenir col·lo
La cara exterior d
El caràcter numè
Toleràncies d'exe
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 1 m
 
2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
El parament on s
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2/2002 de 2 de ag

 PER A SENYALIT

QUE CONTEMPLA 
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No s'han de prod
No s'ha de forada
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat de quantita
 
4.- NORMATIVA 
 
UNE 23033-1:19
UNE 23034:1988
 
EN - VÀLVULES,
EN3 - VÀLVULES
 
0.- ELEMENTS Q
EN316427,EN31
1.- DEFINICIÓ I C
 
Vàlvules de bola 
Vàlvules de bola 
Vàlvules de bola 
Vàlvules de bola 
Vàlvules de bola 
Vàlvules de bola 
S'han considerat 
- Muntades supe
 - Muntades en p
 L'execució de la 
VÀLVULA DE BO
- Neteja de l'inter
- Preparació de le
- Connexió de la 
- Connexió de l’a
- Prova de servei
VÀLVULES DE BO
- Neteja dels extr
- Connexió de la 
- Prova de servei
VÀLVULAS DE B
- Neteja de rosqu
 - Preparació de l
 - Connexió de la
 - Prova de serve
 VÀLVULA DE BO
- Neteja de l'inter
 - Connexió de la
 - Prova d'estanq
 CONDICIONS GE
Els eixos de la và
La maneta de la v
Les vàlvules s’ha
Tant els junts de 
S'ha de deixar co
La posició ha de 
Toleràncies d'inst
- Posició:  ± 30 
MUNTADES SUP
L'eix d'accioname
La distància entre
MUNTADES EN P
L'eix d'accioname
La distància entr
tancament. 
En el cas de vàlv
de les brides. 
VÀLVULA DE BO
S'ha de connecta
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TERIS D'AMIDAME
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DE COMPLIMENT
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VÀLVULES DE BO
 Les soldadures h
La soldadura no 
 
2.- CONDICIONS 
 
Abans de la insta
 Les connexions 
diferents peces. 
La descàrrega i m
El tub s'ha d'enca
La unió entre els 
Abans de realitza
correctes per rea
Un cop acabada 
per l'adhesiu i el 
En el cas que la c
VÀLVULAS DE B
Les unions amb 
L'enroscada, en e
Abans de la insta
Els protectors de
VÀLVULES DE BO
Abans de la insta
Els cordons de s
Després de fer un
VÀLVULA DE BO
La connexió dels
Quan l’actuador s
 
3.- UNITAT I CRIT
 
Unitat de quantita
 
4.- NORMATIVA 
 
La normativa ha 
VÀLVULA DE BO
Real Decreto 842
 
EP - INSTAL·LAC
EP4 - CABLES P
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     - Rigidesa del
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CRITERIS DE PR
Bàsicament el co
tècnics i experièn
INTERPRETACIÓ
Desautorització d
 
K - PARTIDES D'
K2 - DEMOLICIO
K21 - ENDERROC
K213 - ENDERRO
 
 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Enderroc d'eleme
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- Mitjans manual
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- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en mas
 - Formigó armat
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CONDICIONS GE
Els materials han
de transport. 
Els materials han
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2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
No s'ha de trebal
S'ha de seguir l'o
 El contractista h
- Mètode d'ender
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- Mitjans d'evacu
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S'ha de demolir e
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La zona afectada
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L'operació de càr
S'han d'eliminar e
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n de quedar apilats
els treballs, la base

 DEL PROCÉS D'E

NERALS: 
lar amb pluja, neu

ordre de treballs pr
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FONAMENTS: 
L'element per a e
MURS DE CONTE
El mur per enderr
Quan l'alçària lliu
Si es preveuen de
La runa s'ha d'ab
 
3.- UNITAT I CRIT
 
m3 de volum rea
aprovats per la D
 
4.- NORMATIVA 
 
* Orden de 6 de f
* Orden FOM/13
carreteras y puen
* Orden de 10 
Desmontes. Dem
 
K219 - DESMUN
 
0.- ELEMENTS Q
K2192311. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Demolició d'elem
Demolició d'elem
 L'enderroc i l'arre
 El desmuntatge 
reconeixibles am
 S'han considerat
- Vorada col·loca
- Rigola de formi
- Paviment de for
 - Paviment de ra
- Material sintètic
- Terratzo i capa 
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Determinació del 
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L'execució de la u
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Els materials han
Un cop acabats e
DESMUNTATGE:
El material ha d'e
El material ha d'e
Les estructures d
 
2.- CONDICIONS 
 
No s'ha de trebal
S'ha de seguir l'o
 El contractista h
- Mètode d'ender
- Estabilitat de les
- Estabilitat i prot
- Manteniment i s
- Mitjans d'evacu
- Cronograma de
- Pautes de contr
La part per a end
El paviment no h
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S'han de protegir
La zona afectada
L'execució dels tr
S'ha d'evitar la fo
En cas d'imprevis
avisar a la DF. 
L'operació de càr
S'han d'eliminar e
Els materials d’ap
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El paviment s'aix
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No es dipositarà 
No s'acumularà r
No s'acumularà r
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ENDERROC D'ES
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- Preparació de la
- Arrencada o de
- Trossejament i 
- Aplec dels elem
- Càrrega dels ele
CONDICIONS GE
Els materials arre
condicions de tra
Quan s’apreciï alg
 
2.- CONDICIONS 
 
CONDICIONS GE
S'ha de seguir l'o
No s’ha de depos
No s’acumularà  
No s’acumularà r
Si l’arrencada o d
Quan s’arrenqui 
disposaran, en le
Durant l'arrencad
 Els vidres es des
Si s’arrenquen o 
distància de l’edif
S’han de col·loca
En finalitzar la jor
puguin provocar 
L'operació de càr
S'han d'eliminar e
Els treballs s'han 
DESMUNTATGE:
Durant el procés 
Si en el conjunt d
Es disposarà d'un
S'evitaran les cai
 
3.- UNITAT I CRIT
 
DESMUNTATGE 
Unitat d'element r
DESMUNTATGE 
m2 de superfície 
 
4.- NORMATIVA 
 
No hi ha normativ
 
 
K22 - MOVIMEN
K222 - EXCAVAC
 
0.- ELEMENTS Q
K222B412. 
1.- DEFINICIÓ I C
 
Conjunt d'operac
realitzades per da
Conjunt d'operac
L'execució de la u
- Preparació de la
- Situació dels pu
- Replanteig de la
- Excavació de le
- Càrrega de les t
CONDICIONS GE
Es considera terr
Es considera terr
Es considera terr
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 DEL PROCÉS D'E
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INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA 

PROJECTE TÈCNIC PER A L’ADEQUACIÓ DEL LABORATORI DE 

RADIOISÒTOPS DE L’EDIFICI H2O – OBRES I INSTAL·LACIONS LOT 1 

A Girona, maig de 2012 

 

1.- OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

 
El present EBSiS té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 

2.- DADES OBRA 

 

2.1.- PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor                       : Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) 
NIF            : G-17.920.851 
Adreça                 : Carrer Emili Grahit 101 
Població              : 17003 - Girona (Girona) 

2.2.- AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

Redactora E.S.S.   : Àlex Barceló i Llauger 
Titulació   : Enginyer Industrial 
Col·legiat  núm.    : 11.928 
Despatx professional : Solventa 6 SLP – C/ Sant Roc 2 
Població              : 17190 - Salt (Girona) 
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2.3.- DADES DEL PROJECTE  

2.3.1.- Autor/s del projecte 
Autora del projecte : Àlex Barceló i Llauger 
Titulació   : Enginyer Industrial 
Col·legiat  núm.    : 11.928 
Despatx professional : Solventa 6 SLP – C/ Sant Roc 2 
Població  : 17190 - Salt (Girona) 

2.3.2.- Coordinador de seguretat durant l’elaboració del projecte  
Coordinadora de S & S 
designat pel promotor : 

 
Àlex Barceló i Llauger 

Titulació   : Enginyer Industrial 
Col·legiat  núm.    : 11.928 
Despatx professional : Solventa 6 SLP – C/ Sant Roc 2 
Població              : 17190 - Salt (Girona) 

2.3.3.- Tipologia de l’obra  
Adequació del laboratori de radioisòtops de l’edifici H2O de l’ICRA – Obres i instal·lacions LOT 1. 

2.3.4.- Situació  
Carrer,plaça  : Carrer Emili Grahit 101 
Codi Postal  : 17003  
Població  : Girona (Gironès) 

2.3.5.- Termini d’execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 1 mes. 

2.3.6.- Mà d’obra prevista  
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones. 
 

3.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  

 

3.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA  

Ja existeix comptador al centre, i es disposa de instal.lació elèctrica existent pròxima al local que 
garanteix l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra. 

3.2.- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 

Atès que el centre és existent, ja es disposa de connexió a la xarxa d’aigua potable en zones pròximes 
als punts de consum de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
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l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 
aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

3.3.- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT  

Mentre s’executin les instal.lacions de sanejament del projecte proposat, s’utilitzaran les cambres 
higièniques existents actualment al centre. 

3.4.- ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, 
on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, 
s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 
vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 
adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
 

• La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

• Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats 
i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la 
Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ 
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

• S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

• Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

• L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

• Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

• Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

• La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel 
treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 

• Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, 
terra o sorra. 

• La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
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conducta a seguir en aquests treballs. 
• Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
• Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

• En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia 
per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 
• Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 

o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
• En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

• En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

• Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en 
llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la 
seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

4.- SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL  

 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 
A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
. 
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4.1.- LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS  

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers 
auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 
− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 

 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera 
forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons 
dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
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5.- ÀREES AUXILIARS  

 

5.1.- ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS  

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 
treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 

6.- TRACTAMENT DE RESIDUS  

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i 
efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució 
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 

7.- TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES  

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
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per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

7.1.- MANIPULACIÓ  

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 

• Amiant. 
• Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
• Sílice. 
• Vinil. 
• Urea formol. 
• Ciment. 
• Soroll. 
• Radiacions. 
• Productes tixotròpics (bentonita) 
• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
• Gasos liquats del petroli. 
• Baixos nivells d’oxigen respirable. 
• Animals. 
• Entorn de drogodependència habitual. 

7.2.- DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 

• Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

• Nom comú, si és el cas. 
• Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
• Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
• Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
• Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
• Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
• El número CEE, si en té. 
• La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
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El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents 
i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 
Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 
mucoses de les vies respiratòries. 
 

8.- CONDICIONS DE L’ENTORN  

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
 

9.- DETERMINACIÓ DEL PROCES CONSTRUCTIU  

 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre). 
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9.1.- PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ   

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

9.2.- ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS  

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 
de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 

9.3.- DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ  

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material 

d’unes unitats respecte a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals 

per a l’execució de cadascuna de les 
unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, 
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
 

10.- SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORTATS AL 

METEIX PROCÉS CONSTRUCTIU  

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.  
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11.- MEDI AMBIENT LABORAL   

 

11.1.- IL·LUMINACIÓ   

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 
es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació 
de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, 
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències 
visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs 
senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de 
taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs 
d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant 
contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en 
banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

11.2.- SOROLL   

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
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Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

11.3.- POLS   

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 
per empreses especialitzades. 
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-
se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

 
 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 

 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

11.4.- ORDRE I NETEJA  

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 

12.- MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 
• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 

més accessible. 
• Lliurar el material, no tirar-lo. 
• Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
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mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 

del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 
• Automatització i mecanització dels processos. 
• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
• Utilització d’ajudes mecàniques. 
• Reducció o redisseny de la càrrega. 
• Actuació sobre l‘organització del treball. 
• Millora de l’entorn de treball. 
 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
• Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
• Ús correcte dels equips de protecció individual. 
• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
• Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc 
d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc 
de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
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Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 
preventius: 
 

• Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
• Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 
• Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
• Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un 
mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 
Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 
per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o 
convingut per l’equip. 
 

13.- MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast 
o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
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14.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)  

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 

15.- CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)  

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el 
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització 
interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
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16.- RECURSOS PREVENTIUS   

 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la 
correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de 
cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

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

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

17.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT  

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. 
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La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. 
de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció 
no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa 
es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
• Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

• Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 
els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

• El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

• Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
• Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
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18.- RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ  

 

18.1.- RISCOS DE DANYS A TERCERS  

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 

• Caiguda al mateix nivell. 
• Atropellaments. 
• Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
• Caiguda d'objectes. 

18.2.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 

• Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

• Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós 
a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

• Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 
base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i 
senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

• En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
 

19.- PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS  

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 

• Incendi, explosió i/o deflagració. 
• Inundació. 
• Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
• Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
• Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
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1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

20.- ANNEX: FITXES D’ACTIVITATS – RISC – AVALUACIÓ – MESURES  

 

NETEJA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 
ENDERROCS  - DESMUNTATGE 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DEMOLICIÓ 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A DEMOLIR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: DESPRENIMENT D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÈS DE DEMOLICIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES DE DEMOLICIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 
 
TANCAMENT I DIVISORIES  

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS I COLES 

PIGMENTOS I MÀSTICS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 

Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
 
 

PAVIMENTS 
 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
 
14 

 
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 

 
1 

 
2 

 
2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 

ABRILLANTADORS, NETEJA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
 
 
 
PINTATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACION 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
 
13 

 
SOBREESFORÇOS 

 
2 

 
2 

 
3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: DISSOLVENTS 

COMPONENTES QUIMICS DELS MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

 
 
 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES  

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
 
 

 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENSORRAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
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 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASSOS I SUBSTANCIES TOXIQUES EN CLAVEGUERONS EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES I RESINES 

CIMENT 
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERONS EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
 
 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ  
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
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 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 
EINES 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN 

FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

 
 
 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES  
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PER FLUIDS CALENTS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
 
 
 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
 
 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
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I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
 
 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA  
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en servei 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 

 
 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
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 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS  
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
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APLECS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
 
VÀLVULES I ELEMENTS AUXILIARS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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EQUIPAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
Mesures preventives 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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21.- NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ  

 

21.1.- TEXTOS GENERALS 

• Convenis col·lectius. 
• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 

de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” 
i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 
7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de 
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per 
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 
(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i 
“R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

• “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment 
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado 
en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)”. 

• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
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• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat 
per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 

• “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 
de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 
2004)”. 

• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 

• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

• Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de 
les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre 
de 2004). 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
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productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

• “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007)”.  

• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 
de agosto)”. 

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

• Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

• “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

• “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

• “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 
2009)”. 

• “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

21.2.- CONDICIONS AMBIENTALS 

• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
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riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
(BOE 11 de marzo de 2006)”.  

• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 

21.3.- EQUIPS I MAQUINÀRIA 

• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

• “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo 
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 
(BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

• “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte 
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 
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• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 

• “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 
11 de octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

• “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento 
de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

• “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

• Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

 “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
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revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

21.4.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 
per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 
1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 
de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de 
marzo de 1997)”. 

• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

• Normes Tècniques Reglamentàries. 

21.5.- SENYALITZACIÓ 

• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

21.6.- DIVERSOS 

• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994)”. 

• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 
12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 
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• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 
de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

• Convenis col·lectius. 
• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 

(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
 
 

 

A Girona, maig de 2012 

 

Per l’Enginyer Industrial 

Àlex Barceló i Llauger 

 

Nº de col·legiat: 11.928 

Per SOLVENTA 6, S.L.P. 
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INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA 

PROJECTE TÈCNIC PER A L’ADEQUACIÓ DEL LABORATORI DE 

RADIOISÒTOPS DE L’EDIFICI H2O – OBRES I INSTAL·LACIONS LOT 1 

A Girona, maig de 2012 

 

1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

1.1.- OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 

a) Tots aquells continguts al: 
 

• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (Cas d'Edificació) 

 
• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 

l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i 
Obres Públiques’‘. (Cas d'Obra Pública) 

 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.2.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi 
de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte 
d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents 
documents: 
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Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació 
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició 

i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

 

1.3.- COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi Bàsic de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut 
del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no 
eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i 
circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars i els Plànols de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, i els detalls Gràfics d’interpretació. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, 
té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
 

2.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995): 
 

1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1- PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física 
o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, 
amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
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4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2.- COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons 
el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 
15 a la L.31/1995), i en particular: 
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 
bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions 
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, 
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en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió 
constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la 
decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3.- PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4.- DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 
cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 
tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
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dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 
mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

2.5.- CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
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2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
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16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a 
altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en 
el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a 
aquest centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 
com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així 
com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
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25. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes 
així com dels propis treballadors Autònoms.  

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació 
signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-
hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels 
equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

 

2.6.- TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
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3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, 
en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7.- TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar 
a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra.  
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3.- DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 

3.1.- INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la 
Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
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Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2.- VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

3.3.- PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat 
al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts 
a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut .    
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb 
els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 

− Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn.  
 

− Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. 

 

− Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 
− Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.   

 
− Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 

manteniment posterior de l’obra executada. 
 

− Plànol d’evacuació d’accidentats.
 

− Altres. 
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3.4.- EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat 
per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. 
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

3.5.- CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE PREVENCIÓ I 

COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de 
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa 
o força o efecte algun. 
 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre 
recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
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consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 

4.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes 
de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

4.1.- TEXTOS GENERALS 

• Convenis col·lectius. 
• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 

de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” 
i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 
7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de 
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per 
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 
(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i 
“R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

• “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment 
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado 
en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
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• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)”. 

• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat 
per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 

• “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 
de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 
2004)”. 

• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 
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• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

• Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre 
de 2004). 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

• “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007)”.  

• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 
de agosto)”. 

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

• Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

• “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 
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• “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

• “Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

• “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

4.2.- CONDICIONS AMBIENTALS 

• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
(BOE 11 de marzo de 2006)”.  

• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 
 
 



 

Solventa 6, S.L.P. Serveis d’Enginyeria, Arquitectura i Medi Ambient          Pàgina 19 
Telf: 972 23 38 75 - Fax: 972 23 42 22 

4.3.- INCENDIS 

• Ordenances municipals. 
• “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003). 

• “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de 
los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

4.4.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

• “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

• “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 
de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 
2000)”. 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 
2001)”. 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

• “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

• “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

• “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 
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4.5.- EQUIPS I MAQUINÀRIA 

• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

• “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo 
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 
(BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

• “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte 
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 

• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 

• “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 
11 de octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

• “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento 
de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
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• “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
 

• Instruccions Tècniques Complementaries: 
 

− “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' 
Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: 
“Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 
de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 
1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE 
de 28 de abril de 1998)”. 

− “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 
(BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 
21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina 
en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 
1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de 
mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

− “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 
1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

− “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes 
a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 
de julio de 2003)”. 

− “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

− “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal 
(PEMP)”. 

4.6.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per 
la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de 
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 
29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 
2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
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comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de 
marzo de 1997)”. 

• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

• Normes Tècniques Reglamentàries. 

4.7.- SENYALITZACIÓ 

• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

4.8.- DIVERSOS 

• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 
de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 
de agosto de 1994)”. 

• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 
12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 

• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 
29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
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• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

• Convenis col·lectius. 
• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 

(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
 

5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

5.1.- CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les 
normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2.- CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  
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5.3.- REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 
en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

5.4.- PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 
 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

 

6.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 

6.1.- PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents 
 

• Inspeccions de seguretat. 
• Anàlisi de treball. 
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• Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
• Anàlisi del entorn de treball. 

 
Posteriors als accidents 
 

• Notificació d'accidents. 
• Registre d'accidents 
• Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 
 
El Factor Tècnic: 
 

• Sistemes de Seguretat  
• Proteccions col·lectives i Resguards 
• Manteniment Preventiu 
• Proteccions Personals 
• Normes 
• Senyalització 

 
El Factor Humà: 
 

• Test de Selecció prelaboral del personal. 
• Reconeixements Mèdics prelaborals. 
• Formació 
• Aprenentatge 
• Propaganda 
• Acció de grup 
• Disciplina 
• Incentius 

6.2.- CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
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3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3.- CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN 

MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 
de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de 
la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4.- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL 

TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a 
les matèries de la seva competència: 
 

1. Higiene i Prevenció al treball. 
2. Medicina preventiva dels treballadors. 
3. Assistència Mèdica. 
4. Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
5. Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
6. Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

6.5.- COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-
se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència 
d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament 
es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6.- COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES 

I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

7.1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament 
i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 

• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
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7.2.- CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
Emmagatzematge i manteniment 
 

• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

• S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 

• L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3.- NORMATIVA APLICABLE 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada 
en vigor 
 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
 
Directiva fonamental 
 

• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
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Excepcions: 
 

• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 
Altres Directives 

 
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 

• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 
 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
 

• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). 
 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
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Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 
 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 

• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial 
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i 
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 

• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex 
II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 

Normativa d’aplicació restringida 
 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
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• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
 
 
 
 
 

A Girona, maig de 2012 
 
 

Per l’Enginyer Industrial 

Àlex Barcelò i Llauger 
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PLÀNOLS 

 

PLÀNOLS PROJECTE 

01.- Situació i emplaçament 

OB-01.- Estat actual. Distribució en planta, cotes i superfícies. 

OB-02.- Estat actual. Intervencions a realitzar. 

OB-03.- Solució projectada. Distribució en planta, cotes i superfícies. 

OB-04.- Solució projectada. Secció longitudinal A-A’. 

I-01.01.- Solució projectada. Instal·lació elèctrica i de telecomunicacions. 

I-01.02.- Solució projectada. Instal·lació elèctrica. Esquema unifilar. 

I-02.01.- Solució projectada. Instal·lació contra incendis. 

I-03.01.- Solució projectada. Instal·lació de fontaneria. 

I-04.01.- Solució projectada. Instal·lació de sanejament. 

I-05.01.- Solució projectada. Instal·lació de climatització i ventilació. 

I-06.01.- Solució projectada. Instal·lació de gasos tècnics. 

 

PLÀNOLS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

EBSS-01.- Situació i emplaçament 

EBSS-02.- Ordenació general de l’obra. 

EBSS-03.- Proteccions individuals (I). 

EBSS-04.- Proteccions individuals (II). 

EBSS-05.- Escales de mà. Detalls (I). 

EBSS-06.- Escales de mà. Detalls (II). 

EBSS-07.- Bastides. Detalls (I). 

EBSS-08.- Bastides. Detalls (II). 
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EBSS-09.- Senyals (I). 

EBSS-10.- Senyals (II). 

EBSS-11.- Telèfons d’emergència. 
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