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MEMÒRIA 

1. DADES DE L’OBRA 

 

Tipus d’obra: 

 

Projecte de reforma de la climatització de la sala d’exposicions del Teatre Can Rajoler per tal d’aconseguir 

un bon funcionament de la climatització. 

 

 

Emplaçament: 

 

Carrer Travessera, 1, 08150  Parets del Vallès, Barcelona, Espanya. 

Latitud: 41.572650 

Longitud: 2.233794 

 

 

Promotor: 

 

Ajuntament de Parets del Vallès. 

 

 

Autor del projecte: 

 

Josep Mª Milián Rovira 

Enginyer Tècnic Industrial 

Col.legiat nº8585 
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2. ANTECEDENTS 

 

Durant l’any 2017 s’han fet dos informes del funcionament de la instal.lació de climatització de la Sala 

d’Exposicions que demostren que no passa aire pels conductes actuals de la instal.lació després d’haver fet 

algunes reformes per millorar el funcionament. 

 

L’equip existent funciona, d’acord amb les proves realitzades. 

 

Adjuntem els informes del 04/10/2017 i del 24/01/2018. 
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3. NOU SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ: FUNCIONAMENT DEL SISTEMA 

 

Es modificarà la distribució d’aire d’acord amb els plànols adjunts i s’afegirà una secció nova a l’actual 

equip per disposar de ventilador de retorn i caixa de mescla. 

 

En els moments de màxima ocupació, la sonda de qualitat de l’aire actuarà per donar la màxima ventilació. 

 

El sistema de gestió es connectarà al sistema actual del teatre i a través de la tauleta industrial es podrà 

fer el seguiment de la instal.lació. 
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4. PLANIFICACIÓ DE LA REFORMA 

 
A la paret que tapa el pati on circulen els conductes cal fer dos forats importants per modificar la xarxa de 

conductes, tal com queda indicat a les fotografies adjuntes. 

 

Per la impulsió es col.locaran tuberes TAD 60 muntades sobre una subestructura de pladur pintat (plènum 

d’impulsió). 

 

Per retorn de l’aire es col.locarà una reixa de 60 mm x 2.000 mm amb filtre incorporat i amb frontisses 

com si fos una porta d’accés al pati de conductes 
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5. SIGNATURA

Barcelona 30 de juliol del 2018 

Josep Mª Milián i Rovira 

Col·legiat nº8583 BCNENG 

Membre d’ATECYR 

Membre d’ATECIR 

Membre d’AGEM 
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ANNEX II: PLÀNOLS I ESQUEMES ESTAT ACTUAL 

ANNEX III: PLÀNOLS I ESQUEMES PROJECTE 

ANNEX IV: AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

ANNEX V: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
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MILLORES A REALITZAR 

1. Col.locar al costat de l’equip actual un climatitzador amb filtres, ventilador de retorn i free-cooling.

2. Connectar tots els equips al sistema de gestió del teatre per tenir els històrics de funcionament.

3. Obrir la paret que tapa els conductes actuals i modificar els conductes.

4. Fer un plènum amb pladur amb 200 tuberes a la part alta.

5. Col.locar una reixa de retorn amb filtre a la part baixa de 800 x 2000 mm.

El cost pot ser de 25.000 € de PEM i 30.000 € de PEC aproximadament. 

Es necessita grua, paleta, instal.ladors de climatització i informàtic de gestió. 



PARETS DEL VALLÈS "TEATRE CAN RAJOLER"
CLIMATITZACIÓ SALA EXPOSICIONS

M

 3 SERVOMOTORS

St

M

SHR

SCO₂ 2 SONDES DE CO ₂ DE CONDUCTE

2 SONDES TEMPERATURA DE CONDUCTE

1 SONDA D'HUMITAT RELATIVA CONDUCTE

M

M

StSHRSCO₂ St

QUADRE
CONTROL

1. El control actuarà sobre el free-cooling en funció del CO₂ i la temperatura.

2. El control actuarà sobre l'equip d'aire acondicionat posant en marxa i parant el compressor.

3. El sistema podrà funcionar automàticament passant de calor a fred si cal.

EQUIP NOU EQUIP ACTUAL
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TEATRE CAN RAJOLER 

INFORME PREVI 

CLIMATITZACIÓ DE LA SALA D’EXPOSICIONS DEL 

TEATRE CAN RAJOLER DE PARETS DEL VALLÈS 

Barcelona 05/10/2017
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FUNCIONAMENT DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA SALA D’EXPOSICIONS DEL 

TEATRE CAN RAJOLER 

A les 11 hores, es repassa el funcionament de l’equip de climatització “aire-aire” instal.lat a la coberta de la 

Sala del Teatre. 

Dades obtingudes: 

1. Es fan forats de 10 mm en els conductes de retorn i d’impulsió per mesurar la velocitat de l’aire

amb l’equip KIMO de precisió.

2. Es provoca que el ventilador de l’equip treballi al 100% i els resultats són molt decebedors:

 Velocitat en el conducte de retorn ≈ 0,5 m/s 

 Velocitat en el conducte d’impulsió ≈ 1 m/s 

Aquests valors són impresentables. Alguna cosa passa que evita que circuli l’aire. 

3. Es fa una altre mesurament obrint la tapa de la caixa del ventilador i en aquest moment, la

velocitat en el conducte d’impulsió puja a 10 m/s, que representa un cabal del voltant de 6.000

m3/h.

En conclusió, el conducte de retorn està tapat i cal analitzar-ho.

4. Es provoca que l’equip treballi en fred i s’aconsegueix que l’aire (6.000 m3/h) es refredi fins a

15,8ºC en el moment que a l’exterior estem a 23ºC.

L’equip està donant al voltant de 25.000 frig/h (30kW de fred), que és suficient per a la sala

d’exposicions.

5. Es fa una mesura del cabal d’aire que surt per la reixa inferior de la sala i en resulta una velocitat

al voltant de 2 m/s que pot representar 1.200 m3/h.
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CONCLUSIÓ 

Cal modificar els conductes d’impulsió i retorn que baixen pel pati des de la coberta. 

Cal modificar les reixes d’impulsió i retorn. 

SOLUCIÓ 

Per la impulsió, es poden col·locar tuberes en la part alta de la sala. 

Pel retorn, cal fer una reixa d’uns 2 m2 de superfície en el punt més baix. 

GM2 pot estudiar la solució de detall i preparar un pressupost per licitar. 

Barcelona 05 d’octubre del 2017 

Josep Mª Milián i Rovira 

Col·legiat nº8583 BCNENG 

Membre de ATECYR 

Membre de ATECIR 

Membre de AGEM 
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8.7187 4.9000

IA 900 X 900 CR

ROOF-TOP 0524

RA 900 X 900 CR

DN 700 MM

CONDUCTE RETORN

CONDUCTE IMPULSIÓ

AMPLIACIÓ SILENCIADOR

EQUIP ACTUAL SALA EXPOSICIÓ

CLIMATITZACIÓ ACTUAL

PANTALLA ACÚSTICA 900 MM D'ALÇADA

SILENCIADOR 2000 X 1500 X 1200 MM

VELOCITAT DE PAS EFECTIU m/s

MANTA "URSA AIR" O "ACUSTICELL" 25 MM



EI 240

EI 120

NOUS CONDUCTES D'EXTRACCIÓ DN 700 MM

COMPORTA TALLA FOCS

600 X 1000 MM

CLIMATITZACIÓ ACTUAL
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8.7187 4.9000

IA 900 X 900 CR

ROOF-TOP 0524

RA 900 X 900 CR

DN 700 MM

CONDUCTE RETORN

CONDUCTE IMPULSIÓ

AMPLIACIÓ SILENCIADOR

EQUIP ACTUAL SALA EXPOSICIÓ

PANTALLA ACÚSTICA 900 MM D'ALÇADA

SILENCIADOR 2000 X 1500 X 1200 MM

VELOCITAT DE PAS EFECTIU m/s

MANTA "URSA AIR" O "ACUSTICELL" 25 MM

CLIMATITZACIÓ ACTUAL

CLIMATITZACIÓ ACTUAL A ELIMINAR

CONDUCTE A DESMUNTAR

CONDUCTE A DESMUNTAR



8.7187 4.9000

IA 900 X 900 CR

ROOF-TOP 0524

RA 900 X 900 CR

DN 700 MM

CONDUCTE RETORN

CONDUCTE IMPULSIÓ

AMPLIACIÓ SILENCIADOR

EQUIP ACTUAL SALA EXPOSICIÓ

NOVA IMPULSIÓ

NOVA EXTRACCIÓ

CLIMATITZACIÓ ACTUAL

NOU EQUIP

PANTALLA ACÚSTICA 900 MM D'ALÇADA

SILENCIADOR 2000 X 1500 X 1200 MM

VELOCITAT DE PAS EFECTIU m/s

MANTA "URSA AIR" O "ACUSTICELL" 25 MM

NOU EQUIP RETORN I CAIXA DE MESCLA



M

 3 SERVOMOTORS

St

M

SHR

SCO₂ 2 SONDES DE CO₂ DE CONDUCTE

2 SONDES TEMPERATURA DE CONDUCTE

1 SONDA D'HUMITAT RELATIVA CONDUCTE

M

M

StSHRSCO₂ St

QUADRE
CONTROL

1. El control actuarà sobre el free-cooling en funció del CO₂ i la temperatura.

2. El control actuarà sobre l'equip d'aire acondicionat posant en marxa i parant el compressor.

3. El sistema podrà funcionar automàticament passant de calor a fred si cal.

EQUIP NOU EQUIP ACTUAL



EI 240

EI 120

NOUS CONDUCTES D'EXTRACCIÓ DN 700 MM

COMPORTA TALLA FOCS

600 X 1000 MM

NOVA IMPULSIÓ

NOVA EXTRACCIÓ

NOU EQUIP

CORTINA D'AIRE 3 kW

CALEFACTOR DE 2 kW TIPUS FAN-COIL

D'AIRE A 10 cm DEL PAVIMENT

192 TUBERES TAD 60

PLÈNUM D'IMPULSIÓ AMB

SUBESTRUCTURA I

TANCAMENT AMB PLÀDUR

PINTAT

CONDUCTE EXTRACCIÓ

600 X 600 MM

CONDUCTE IMPULSIÓ

600 X 600 MM



FORAT PER MODIFICAR

CONDUCTES

3
0

0
 
m

m

2
0
0
0
 
m

m

1000 mm

2
0

0
0

 
m

m

600 mm

FORAT D'ACCÉS PATI AMB

FUTURA REIXA PRACTICABLE





2000 mm

2
3
0
0
 
m

m

130 mm

1
3
0
 
m

m

1
2
5
 
m

m

125 mm

125 mm

1
2
5
 
m

m

100 mm

1
0
0
 
m

m

650 mm

1
9
5
0
 
m

m

192 TUBERES MODEL TAD60 MUNTADES

SOBRE SUBESTRUCTURA DE PLÀDUR PINTAT

(PLÈNUM D'IMPULSIÓ)

1000 mm 1000 mm

100 Ø

63 Ø

65 Ø
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST REFORMA DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA SALAD'EXPOSICIONS

OBRA PROJECTE DE REFORMA DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA SALA D'EXPOSICIONS DEL TEATRE CAN RAJOLER

CAPÍTOL 1
NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT IMPORT (€)

1

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UNITAT AMB VENTILADOR DE RETORN I CAIXA DE 
MESCLA: UNITAT AMB VENTILADOR DE RETORN I CAIXA DE MESCLA MODEL; CTA-5, MARCA; 
SERVOCLIMA SUBMINISTRADA AMB TRES MÒDULS D'ACORD AMB L'ESQUEMA DEL FABRICANT 
(ANNEX V) PER A 6.000 m3/h I 250 Pa DE PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERIOR, AMB VENTILADOR DE 
CORRENT CONTÍNUA REGULABLE.

5.088,75 € 1 5.088,75 €

2

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CORTINA D'AIRE: CORTINA D'AIRE DE BAIXA PRESSIÓ 
OPTIMA. REF: OPT 1000 E. CARCASSA AUTOPORTANT D'ACER GALVANITZAT, ACABADA AMB 
PINTURA EPOXI-POLIÈSTER DE COLOR BLANC RAL 9016 COM ESTÀNDARD. ALTRES COLORS 
DISPONIBLES SOTA COMANDA. REIXA FRONTAL D'ABSORCIÓ MICROPERFORADA AMB FUNCIONS 
DE FILTRE REGENERABLE DE FÀCIL SERVEI. NO NECESSITA PREFILTRE. DIFUSORS LINEALS DE 
DESCÀRREGA AMB LAMES D'ALUMINI ANODITZAT TIPUS AIRFOIL. VENTILADORS TANGENCIALS 
AMB TURBINA DE PERFIL "TWISTED" DE BAIX NIVELL SONOR, AMB MOTOR DE ROTOR EXTERN DE 
2 VELOCITATS. ELS MODELS "E" INCORPOREN BATERIA ELÈCTRICA DE DUES ETAPES AMB 
REGULACIÓ INCLOSA. INCLOU UN REGULADOR MURAL PLUG&PLAY AMB 7M DE CABL RJ45, MÉS 
UN COMANDAMENT REMOT. OPCIONAL: CONTROL AVANÇAT CLEVER (PROGRAMABLE, 
AUTOMÀTIC, INTEL.LIGENT, ESTALVI ENERGÈTIC, MODBUS RTU PER PLC...) CABAL: 1,500 m3/h. 
VENTILADORS: 0,08 kW 0,41 A 230 V x 1 50 Hz. POTÈNCIA CALORÍFICA: 3,8/5,6 kW (700 V x 3). 
DIMENSIONS: 300 x 215 x 1050 mm (FONDÀRIA, ALÇADA, LONGITUD).

1.445,00 € 1 1.445,00 €

3
PINTAT CORTINA D'AIRE ESPECIAL OPTIMA: INCREMENT PINTURA OPTIMA (RAL). PINTAT EN 
QUALSEVOL COLOR A ELECCIÓ DEL CLIENT SOBRE CARTA RAL DE COLORS (A EXCEPCIÓ DE 
L'ESTÀNDARD BLANC RAL 9016 EN EL PREU BASE).

482,50 € 1 482,50 €

4

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CORTINA D'AIRE: CORTINA D'AIRE DE BAIXA PRESSIÓ 
MINIBEL. REF: MIN 600 E230-BAIX NIVELL SONOR. CARCASSA AUTOPORTANT D'ACER 
GALVANITZAT, ACABADA AMB PINTURA EPOXI-POLIÈSTER DE COLOR BLANC RAL9016 COM 
ESTÀNDARD. ALTRES COLORS DISPONIBLES SOTA COMANDA. DIFUSORS LINEALS DE DESCÀRREGA 
AMB LAMES D'ALUMINI ANODITZAT TIPUS AIRFOIL. VENTILADORS AXIALS DE CONSTRUCCIÓ 
COMPACTA I PERFIL ESTRET. VENTILADORS ESPECIALS DE BAIX NIVELL SONOR. ELS MODELS "E" 
INCORPOREN BATERIA ELÈCTRICA BLINDADA. INTERRUPTORS DE CONTROL DE LA VENTILACIÓ I LA 
CALEFACCIÓ INTEGRATS. CABLE DE CONNEXIÓ D'1,5m DE LONGITUD, INTEGRAT. SUPORT DE 
PARET INCLÒS. CABAL: 420 m3/H. VENTILADORS: 0,06 kW 0,52 A 230 V x 1 50 Hz. POTÈNCIA 
CALORÍFICA: 2,5 kW (230 V x 1). DIMENSIONS: 160 x 200 x 636 mm (FONDÀRIA, ALÇADA, 
LONGITUD).

678,75 € 1 678,75 €

TOTAL CAPÍTOL 7.695,00 €

OBRA PROJECTE DE REFORMA DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA SALA D'EXPOSICIONS DEL TEATRE CAN RAJOLER

CAPÍTOL 2
NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT IMPORT (€)

5

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTE DE XAPA METÀL.LICA: 30 M2 DE CONDUCTE   
JUNTA METU I AÏLLAMENT EXTERIOR DE 30 MM DE GRUIX (RITE 2007) I ACABAT AMB XAPA 
D'ALUMINI DE 6 MM DE GRUIX. MUNTATGE I ACCESSORIS CORRESPONENTS INCLOSOS.

83,00 € 30 2.490,00 €

6
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTE CLIMAVER: 20 M2 DE CONDUCTE   CLIMAVER. 
MUNTATGE I ACCESSORIS CORRESPONENTS INCLOSOS.

52,00 € 20 1.040,00 €

7

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE REIXA DE RETORN: REIXA DE RETORN MODEL: DMT-AR-
X+PFT. MARCA: MADEL. 2 UNITATS DE 60 mm x 1000 mm DE DIMENSIONS AMB MARC I 
FRONTISSES PER OBRIR COM A PORTA D'ACCÉS AL PLÈNUM DE RETORN. PINTAT DEL MARC I REIXA 
INCLÒS.

312,00 € 1 312,00 €

8
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DIFUSORS D'IMPULSIÓ: 192 TUBERES MODEL TAD 60 
MUNTADES SOBRE SUBESTRUCTURA DE PLADUR PINTAT FORMANT PLÈNUM D'IMPULSIÓ SEGONS 
PLÀNOLS (ANNEX III).

1.920,00 € 1 1.920,00 €

TOTAL CAPÍTOL 2 5.762,00 €

OBRA PROJECTE DE REFORMA DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA SALA D'EXPOSICIONS DEL TEATRE CAN RAJOLER

CAPÍTOL 3
NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT IMPORT (€)

9
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT: MUNTATGE 
A CONDUCTE, RANG DE TEMPERATURA -20 _ 50ºC I HUMITAT 0_100%, SORTIDES 4_20 mA I CAIXA 
IP65. REFERÈNCIA: EE 160A. MARCA: CONTROLLI DELTA.

187,98 € 1 187,98 €

10
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TRANSMISSOR DE CO2: MUNTATGE A CONDUCTE, RANG 
0_2000 ppm, SENYAL 4_20 mA, ALIMENTACIÓ 24 Vcc. REFERÈNCIA: EE 850. MARCA: CONTROLLI 
DELTA.

498,05 € 1 498,05 €

11
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SONDA DE TEMPERATURA: MUNTATGE A CONDUCTE, 
RANG DE TEMPERATURA -10_40ºC, A CAIXA IP 67, ELEMENT SENSIBLE NTC, LONGITUD 150 mm. 
REFERÈNCIA: TT 322. MARCA: CONTROLLI DELTA.

35,78 € 1 35,78 €

Data: 30/07/2018

CONDUCTES IMPULSIÓ I EXTRACCIÓ

CLIMATITZACIÓ SALA EXPOSICIONS

SISTEMA DE GESTIÓ



12
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SERVOMOTOR: MUNTATGE PER A COMPORTA, ACTUACIÓ 
PROPORCIONAL 0_10 Vcc, FINS A 1,5 m2, AMB ALIMENTACIÓ A 24 VcA, PAR MOTOR 8 Nm. 
REFERÈNCIA: CM 508. MARCA: CONTROLLI DELTA.

171,17 € 3 513,51 €

13

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE QUADRE DE CONTROL: QUADRE DE CONTROL AMB UNITAT 
DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADORS A 32 bits, 
CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÒNOMA, INCLOSA LA PROGRAMACIÓ I LA 
DOCUMENTACIÓ, EN ARMARI DE MUNTATGE MURAL, IP 55. REFERÈNCIA: CC CL. MARCA: 
CONTROLLI DELTA.

2.093,86 € 1 2.093,86 €

14
ENGINYERIA SISTEMA GESTIÓ: ENGINYERIA DE SISTEMA. POSADA EN MARXA DELS 
CONTROLADORS DDC. ENGINYERIA DE SOFTWARE. CREACIÓ DE PANTALLES D'INSTAL.LACIÓ 
SEGONS PROJECTE. REFERÈNCIA: MO/PM. MARCA: CONTROLLI DELTA.

1.780,80 € 1 1.780,80 €

TOTAL CAPÍTOL 3 5.109,98 €

OBRA PROJECTE DE REFORMA DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA SALA D'EXPOSICIONS DEL TEATRE CAN RAJOLER

CAPÍTOL 4
NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT IMPORT (€)

15 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 30 METRES DE CABLE 5x4 mm2 PEL VENTILADOR DE 0,47 
kW.

41,00 € 30 1.230,00 €

16 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 280 METRES DE CABLE DE CONTROL 2 X 1 APANTALLAT. 3,00 € 280 840,00 €

17 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUS DE COMUNICACIÓ. 200,00 € 1 200,00 €

18
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 60 METRES DE TUB FLEXIBLE DE DN 20 mm PER PAS DE 
CABLES AMB ACCESSORIS INCLOSOS.

8,00 € 60 480,00 €

TOTAL CAPÍTOL 4 2.750,00 €

OBRA PROJECTE DE REFORMA DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA SALA D'EXPOSICIONS DEL TEATRE CAN RAJOLER

CAPÍTOL 5
NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT IMPORT (€)

19 AMPLIACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE LA BANCADA DE SUPORT DEL NOU EQUIP A LA COBERTA. 720,00 € 1 720,00 €

20
DESMUNTATGE DELS CONDUCTES DE XAPA ACTUALS DEL CIRCUIT DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA 
SALA D'EXPOSICIONS DEL TEATRE.

360,00 € 1 360,00 €

21 DESMUNTATGE DELS EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ I CORTINA D'AIRE DEL VESTÍBUL. 280,00 € 1 280,00 €

22
REFORMA D'OBRA CIVIL PER A LA REALITZACIÓ DE FORAT A PARET DE 600 X 2000 mm PER 
INSTAL.LAR LES REIXES DE RETORN.

215,00 € 1 215,00 €

23
REFORMA D'OBRA CIVIL PER A LA REALITZACIÓ DE FORAT DE 1000 X 2000 mm A LA PARET ON 
S'INSTAL.LARÀ EL PLÈNUM I ELS DIFUSORS D'IMPULSIÓ.

320,00 € 1 320,00 €

24 REPÀS I PINTAT DE PARETS. 610,00 € 1 610,00 €

25 REFORMA D'OBRA CIVIL A LA CONNEXIÓ DEL CONDUCTE D'IMPULSIÓ A LA COBERTA. 820,00 € 1 820,00 €

26 IMPREVISTOS 2.000,00 € 1 2.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL 5 5.325,00 €

OBRA PROJECTE DE REFORMA DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA SALA D'EXPOSICIONS DEL TEATRE CAN RAJOLER

CAPÍTOL 6
NUM. CODI DESCRIPCIÓ PREU UNITAT (€) AMIDAMENT IMPORT (€)

27
PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT: MÀ D'OBRA I ELEMENTS NECESSARIS PER A PORTAR A 
TERME LES DISPOSICIONS QUE ES DETALLEN A L'ANNEX VIII CORRESPONENT A L'ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT.

532,84 € 1 532,84 €

TOTAL CAPÍTOL 6 532,84 €

TOTAL PEM 27.174,82 €

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

DESMUNTATGES I ALTRES

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA



RESUM DE PRESSUPOST
OBRA PROJECTE DE REFORMA DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA SALA D'EXPOSICIONS DEL TEATRE CAN RAJOLER

TOTAL CAPÍTOL 1: CLIMATITZACIÓ CAIXA ESCÈNICA 7.695,00 €
TOTAL CAPÍTOL 2: CONDUCTES IMPULSIÓ I EXTRACCIÓ 5.762,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3: SISTEMA DE GESTIÓ 5.109,98 €
TOTAL CAPÍTOL 4: INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 2.750,00 €
TOTAL CAPÍTOL 5: DESMUNTATGES I ALTRES 5.325,00 €
TOTAL CAPÍTOL 6: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 532,84 €

TOTAL PEM 27.174,82 €
13% DESPESES GENERALS 3.532,73 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL 1.630,49 €

TOTAL PEC (19%) 32.338,04 €
TOTAL PEC + IVA (21%) 39.129,02 €

Data: 30/07/2017

Barcelona, 30 de juliol del 2018
L’autor del Projecte,

Josep Mª Milián i Rovira
Enginyer Tècnic Industrial

Col•legiat nº 8585
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Las rejillas de la serie DMT-X están diseñadas para la aspiración de aire 

exterior o expulsión de aire viciado. Sus lamas fijas de paso 25 mm, 

están diseñadas para impedir la penetración de la lluvia. 

Su construcción es de gran robustez y resistente a las agresiones climáticas 

para su instalación en el exterior. 

09/04 
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CLASIFICACIÓN 

DMT-X Rejillas con aletas fijas a 45° para 

uso industrial o exterior, paralelas a la 

dimensión mayor. 

EMT-X Rejillas con aletas fijas a 45° para 

uso industrial o exterior, paralelas a la 

dimensión menor. 

MATERIAL 

DMT-X Rejillas de aluminio extruído. 

Todas las rejillas van provistas de una 

junta en la parte posterior del marco para 

obtener un sellado estanco en todo el 

perímetro de contacto con paredes, 

techos, conductos, etc ... 

ACCESORIOS ACOPLABLES 

MLL Malla electrogalvanizada de 13x13 

remachada a la rejilla. 

PFT Portafiltro construido en acero 

galvanizado. 

Incorpora malla y filtro (K/8 eficacia EN 

779 G3). 

La sujeción a la rejilla se realiza mediante 

pomos roscados. 
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DMT-X SERIES 

SECCIÚN LIBRE DE SALIDA DEL AIRE m2. 

~ 150 200 250 

100 0,003 0,004 0,005 

150 0,006 0,009 0,011 

200 0,01 0,013 0,017 

250 0,013 0,018 0,022 

300 0,016 0,022 0,028 

350 0,019 0,026 0,034 

400 0,023 0,031 0,039 

450 0,026 0,035 0,045 

500 0,029 0,04 0,05 

600 0,037 0,051 0,064 

DMT-X DMT-X+PFT 

-----------
VELOCIDADES RECOMENDADAS. 

V m in Vmax 
mis m/s 
1,5 3 

Determinación del caudal de aire. 
Midiendo Vf en diferentes puntos 
de la rejilla hallamos Vfmed. 

-----------

Q (1/s) = Vfmed (m/s) * Afree (m2) * 1000 

300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

0,007 0,008 0,009 0,01 0,012 0,014 0,016 0,019 0,021 0,023 

0,013 0,016 0,018 0,021 0,023 0,028 0,033 0,037 0,042 0,047 

0,02 0,024 0,027 0,031 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063 0,07 

0,027 0,032 0,037 0,041 0,046 0,056 0,065 0,075 0,085 0,094 

0,034 0,04 0,046 0,052 0,058 0,07 0,082 0,094 0,106 0,12 

0,041 0,048 0,055 0,062 0,069 0,084 0,1 0,11 0,127 0,14 

0,048 0,056 0,064 0,073 0,081 0,1 O, 11 0,13 0,15 0,16 

0,054 0,064 0,074 0,083 0,098 O, 11 0,13 0,15 0,17 0,19 

0,061 0,072 0,083 0,094 0,104 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 

0,078 0,092 0,106 0,12 0,13 0,16 0,19 0,21 0,24 0,27 

VELOCIDAD LIBRE, PERDIDA DE CARGA Y POTENCIA SONORA. 

Vf (m/s) 
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VALORES DE CORRECCION PARA Lwa1. 

Valores del diagrama referidos a 

Afree = O, 1 m2. 

Lwa = Lwa1 + Kf 
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(T) 

(S) 

(P) 

DMT-X+PFT 

3 

SISTEMAS DE FIJACIÓN 

(S) La fijación se realiza mediante clips 

(suministro standard). 

Precisa de marco de montaje CM . 

En el montaje con marco metálico, las 

dimensiones H y L se incrementan 8 mm. 

(T) La fijación se realiza mediante 

tornillos. 

(P) Patillas para recibir en obra. 

1) Fijación del marco portafiltro a la 

pared o techo con tornillos o patillas y 

sujeción de la rejilla al PFT mediante 

pomos roscados. 

ACABADOS 

AA Anodizado color plata mate. 

RAL... Laca do otros colores RAL. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

 

 MUNTATGE. 

 

 

 GENERALITATS. 

 

El muntatge de la instal·lació serà de conformitat a la Instrucció Tècnica Complementària del “Reglamento 

de Instalaciones Tèrmicas en Edificios (RITE) R.D. 1027/2007”, i serà realitzat per una empresa 

instal·ladora registrada d’acord amb tot l’exposat a la Instrucció Tècnica ITE11 del mateix Reglament. 

 

Les normes que es desenvolupen a continuació s’entendran com exigència de que els treballs de muntatge, 

proves i neteja es realitzin correctament, de manera que: 

 

1) la instal·lació, al seu lliurement, compleixi amb els requisits que s’assenyalen en el capítol 

segon de la RITE. 

2) la execució de les tasques parcials interfereixi el menys possible amb els treballs d’altres 

oficis. 

 

Es responsabilitat de la empresa instal·ladora el compliment de la correcta pràctica desenvolupada a 

continuació, l’observança de la qual escapa normalment a les especificacions del projecte de la instal·lació. 

 

 

 Projecte. 

 

L’empresa instal·ladora seguirà estrictament els criteris exposats en els documents del projecte de la 

instal·lació. 

 

 

 Plànols i esquemes de la instal·lació. 

 

L’empresa instal·ladora haurà d’efectuar dibuixos detallats d’equips, aparells, xarxes de canonades, xarxes 

de conductes, etc., que indiquin clarament els seus dimensionats, espais lliures, situació de connexions, 

pes i tota la informació que sigui necessària per a la seva correcta execució. 
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 Replega de materials. 

 

La empresa instal·ladora anirà emmagatzemant, en lloc establert amb anterioritat, tots els materials 

necessaris per a executar l’obra, de forma i manera esglaonada segons necessitats. 

 

Els materials procediran de fàbrica convenientment embalats a l’objecte de protegir-los contra els elements 

climatològics, cops i mals tractaments durant el transport, així com durant la seva permanència en el lloc 

d’emmagatzematge. 

 

Quan el transport es realitzi per mar, a més a més, els materials portaran un embalatge especial, així com 

les proteccions necessàries per evitar tota possibilitat de corrosió marina. 

 

Els embalatges de components pesats o voluminosos disposaran dels corresponents i convenients reforços 

de protecció i elements d’enganxament que facilitin les operacions de càrrega i descàrrega, amb la deguda 

seguretat i correcció. 

 

Externament a l’embalatge i en lloc visible es col·locaran etiquetes o marques que indiquin inequívocament 

el material contingut en el seu interior. 

 

A la arribada a obra es comprovarà que les característiques tècniques de tots els materials corresponen a 

les especificacions de projecte. 

 

 

 Replanteig. 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, la empresa instal·ladora haurà d’efectuar el replanteig de tots 

i cadascun dels elements de la instal·lació. El replanteig haurà de comptar amb l’aprovació del director de 

la instal·lació. 

 

 

 Cooperació amb altres contractistes. 

 

La empresa instal·ladora haurà de cooperar plenament amb els altres contractistes, lliurant tota la 

documentació necessària a fi efecte de que els treballs transcorrin sense interferències ni retardaments. 
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 Protecció. 

 

Durant l’emmagatzematge a l’obra i un cop instal·lats s’hauran de protegir tots els materials per evitar 

desperfectes i danys, així com de la humitat. 

 

Les obertures de connexió de tots els aparells i equips hauran d’estar convenientment protegits durant el 

transport, emmagatzematge i muntatge, fins que no es procedeixi a la seva unió. Les proteccions hauran 

de tenir forma i resistència adient per evitar l’entrada de cossos estranys i brutícia, així com els danys 

mecànics que puguin sofrir les superfícies d’acoblament de brides, rosques, maniguets, etc. 

 

Si s’han de resguardar de la oxidació les superfícies anomenades, aquestes es recobriran com pintures 

antioxidants, greixos o olis que hauran de ser eliminats en el moment de l’acoblament. 

 

Es tindrà especial cura amb els materials fràgils i delicats, com materials aïllants, aparells de control i 

mesura, etc., que hauran de quedar especialment protegits. 

 

 

 Neteja. 

 

Durant el curs del muntatge de les instal·lacions s’hauran d’evacuar de l’obra tots els materials sobrants de 

treballs realitzats amb anterioritat, com embalatges, retalls de canonades, conductes i materials aïllants, 

etc. 

 

També, al finalitzar l’obra, s’hauran de netejar perfectament de qualsevol brutícia totes les unitats 

terminals, equips de sales de màquines, instruments de mesura i control, quadres elèctrics, etc.,  deixant-

los  en perfecte estat. 

 

 

 Sorolls i vibracions. 

 

Tota la instal·lació haurà de funcionar, sota qualsevol condició de càrrega, sense produir sorolls o 

vibracions que puguin considerar-se inacceptables o que superin els nivells màxims establerts en el 

reglament de referència. 

 

Les correccions que es produeixin en els equips per a reduir el seu soroll o vibració hauran de seguir les 

recomanacions del fabricant de l’equip i no es reduiran les necessitats mínimes especificades en el 

projecte. 
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 Accessibilitat. 

 

Els elements de mesura, control i maniobra s’han d’instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense 

necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixi funcions de seguretat. 

 

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en llocs que permetin la 

plena accessibilitat de totes les seves parts, tenint en compte els requeriments mínims més exigents entre 

els relacionats a la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant. 

 

Per aquells equips dotats de vàlvules, comportes, unitats terminals, elements de control etc., que, per 

alguna raó, hagin de quedar amagats, es preveurà un sistema d’accés fàcil mitjançant portes, mampares, 

panells o d’altres elements. La situació exacta d’aquests elements d’accés serà subministrada durant la fase 

de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació. 

 

 

 Senyalització. 

 

Les conduccions de la instal·lació hauran d’estar senyalitzades amb franges, anells i fletxes disposats sobre 

la seva superfície exterior  o del seu aïllament tèrmic, en cas que ho portin, d’acord amb el que està indicat 

a la norma UNE 100100. 

 

A la sala de màquines es disposarà el codi de colors al costat de l’esquema de principi de la instal·lació. 

 

 

 Identificació d’equips. 

 

Al finalitzar l’obra, els aparells, equips i quadres elèctrics que no portin placa reglamentària identificadora 

de fàbrica, hauran de senyalitzar-se mitjançant una xapa de identificació sobre la qual s’indicaran el nom i 

les característiques tècniques de l’element. 

 

Dins els quadres elèctrics, els borns de sortida portaran un número de identificació que correspondrà a 

l’indicat en l’esquema de comandament i potència. 

 

La informació continguda a les plaques s’escriurà en llengua castellana, com a mínim, i amb caràcters 

indelebles i clars, d’altura no menor que 5 mm. 
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Les plaques es situaran en lloc visible i es fixaran mitjançant reblons, soldadura o material adhesiu 

resistent a les condicions ambientals. 

 

 

 CANONADES I ACCESSORIS 

 

 

 Generalitats. 

 

Abans del muntatge haurà de comprovar-se que les canonades no estiguin trencades, doblegades, 

aixafades, oxidades o danyades de qualsevol manera. 

 

Les canonades s’instal·laran de manera ordenada, disposant-les, sempre que sigui possible, paral·lelament 

a tres eixos perpendiculars entre sí i paral·leles als elements estructurals de l’edifici, llevat les pendents 

que han de donar-se als elements horitzontals. 

 

La separació entre la superfície exterior del recobriment d’una canonada i qualsevol altre element serà de 

forma i manera que permeti la manipulació i el manteniment de l’aïllant tèrmic, si existeix, així com de 

vàlvules, porgadors, aparells de mesura i control, etc. 

 

L’òrgan de comandament de les vàlvules no podrà interferir amb l’aïllament tèrmic de la canonada. Les 

vàlvules roscades i les de papallona estaran correctament acoblades a les canonades, de forma i manera 

que no hi hagi interferència entre aquestes i l’obturador. 

 

La alineació de les canalitzacions en unions, canvis de secció i derivacions es realitzarà sense forçar les 

canonades, emprant els corresponents accessoris o peces especials. 

 

Per a la realització de canvis de direcció s’utilitzaran preferentment peces especials, unides a les canonades 

mitjançant rosca, soldadura, encolat o brides. 

 

Quan les corbes es realitzin per cintrat de la canonada, la secció transversal no podrà reduir-se ni 

deformar-se, la corba podrà fer-se corrugada per a conferir una major flexibilitat. El cintrat es farà en 

calent quan el diàmetre sigui major que DN 50 i en les canonades d’acer soldat es farà de forma i manera 

que la soldadura longitudinal coincideixi amb la fibra neutra de la corba. 
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El radi de curvatura serà el màxim que permeti l’espai disponible. Les derivacions hauran de formar un 

angle de 45 graus entre l’eix del ramal i l’eix de la canonada principal. L’ús de colzes o derivacions amb 

angles de 90 graus està permès només quan l’espai disponible no deixi altre alternativa o quan es necessiti 

equilibrar un circuit. 

 

 

 Connexions. 

 

Les connexions dels equips i els aparells a les canonades es realitzaran de manera tal que entre la 

canonada i l’equip o aparell no es transmeti cap esforç degut al pes propi i les vibracions. 

 

Les connexions hauran de ser fàcilment desmuntable a fi efecte de facilitar l’accés en cas de reparació o 

substitució. Els elements accessoris de l’equip, com poden ser : vàlvules de intercepció i de regulació, 

instruments de mesura i control, maniguets esmorteïdors de vibracions, filtres, etc.,  s’hauran d’instal·lar 

abans de la part desmuntable de la connexió, cap a la xarxa de distribució. 

 

S’admeten connexions roscades a les canonades dels equips o aparells només quan el diàmetre sigui igual 

o menor que DN 50. 

 

 

 Unions. 

 

Segons el tipus de canonada emprada i la funció que aquesta tingui que complir, les unions poden 

realitzar-se per soldadura, encolat, rosca, brida, compressió mecànica o junta elàstica. Els extrems de les 

canonades es prepararan de manera adient al tipus d’unió que s’hagi de realitzar. 

 

Abans d’efectuar una unió, es repassaran i netejaran els extrems de les canonades per eliminar les rebaves 

que s’hagin format al tallar-les o roscar-les i qualsevol altre impuresa que pugui haver-se allotjat en el seu 

interior o en la superfície exterior, utilitzant els productes recomanats per el fabricant. La neteja de les 

superfícies de les canonades de coure i de materials plàstics haurà de realitzar-se amb molta cura, ja que 

d’aquesta depèn la estanqueïtat de la unió. 

 

Les canonades s’instal·laran sempre amb el menor número possible d’unions; en particular, no està permès 

l’aprofitament de retalls de canonades en trams rectes. 

 

Entre les dues parts de les unions s’interposarà el material necessari per a la obtenció d’una estanqueïtat 

perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
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Quan es realitzi la unió de dues canonades, directament o a través d’un accessori, aquelles no podran 

forçar-se per aconseguir que els extrems coincideixin en el punt d’acoblament, sinó que hauran de tallar-se 

i col·locar-se amb la deguda exactitud. 

 

No podran realitzar-se unions a l’interior dels maniguets que travessen murs, forjats o d’antres elements 

estructurals. 

 

Els canvis de secció de les canonades horitzontals s’efectuaran amb maniguets excèntrics i amb les 

canonades enrasades per la generatriu superior per evitar la formació de bosses d’aire. 

 

A les derivacions horitzontals realitzades en trams horitzontals s’enrasaran les generatrius superiors de la 

canonada principal i del ramal. 

 

No es permet la manipulació en calent a peu d’obra de canonades de materials plàstics, salvat que sigui 

per la formació de atrompetats i en el cas de que s’utilitzin els tipus de plàstic adients per a la soldadura 

tèrmica. 

 

L’acoblament de canonades de materials diferents es farà mitjançant brides; si ambdós materials son 

metàl·lics la junta serà dielèctrica. En els circuits oberts, el sentit del fluix de l’aigua haurà se ser sempre 

des de la canonada de material menys noble cap a el material més noble. 

 

Per instal·lació de subministrament de gas per canalització s’observaran les exigències contingudes en la 

reglamentació específica. 

 

 Maniguets passamurs. 

 

Els maniguets passamurs hauran de col·locar-se a l’obra del mestre de cases o d’elements estructurals 

quan aquestes s’estiguin executant. 

 

L’espai comprés entre el maniguet i la canonada s’omplirà amb un màstic plàstic que segelli totalment el 

pas i permeti la lliure dilatació de la conducció. El algun cas pot ser necessari que el material de replè sigui 

impermeable al pas del vapor d’aigua. 

 

Els maniguets hauran d’acabar-se a ras de l’element d’obra, salvat que passin a través de forjats, ja que en 

aquest cas han de sobresortir uns 2 cms per la part superior. 
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Els maniguets es construiran amb un material adient i amb unes dimensions suficients per a que pugui 

passar amb folga la canonada amb el seu aïllant tèrmic. La folga no pot ser major que 3 cms. 

 

Quan el maniguet travessi un element al que no se l’hi exigeixi una determinada resistència al foc, la 

solució constructiva del conjunt ha de mantenir, com a mínim, la mateixa resistència.  

  

Es considera que el passos a través d’un element constructiu no redueixen la seva resistència al foc si es 

compleixen les condicions establertes referents a aquest tema dins la NBE-CPI “Condiciones de Protección 

Contra Incendios en los Edificios”, vigent. 

 

 

 Pendents. 

 

La col·locació de la xarxa de distribució del fluix caloportador es farà sempre de forma i manera que s’eviti  

la formació de bosses d’aire. 

 

En els trams horitzontals les canonades tindran una pendent ascendent fins el porgador que estigui més a 

prop o cap a el vas d’expansió, quan aquest sigui de tipus obert i, preferentment, en el sentit de circulació 

del fluid. El valor de la pendent serà igual al 0,2% com a mínim, tant quan la instal·lació sigui freda com 

quan sigui calenta. 

 

No obstant, quan, com a conseqüència de les característiques de l’obra, tinguin que instal·lar-se trams amb 

pendents menors que les anteriorment assenyalades, s’utilitzaran canonades de diàmetre immediatament 

superior al calculat. 

 

 

 Porgues. 

 

La eliminació de l’aire en els circuits s’obtindrà de manera diferent segons el tipus de circuit.   

En circuits de tipus obert, com els corresponents a les torres de refrigeració, la pendent de la canonada 

serà ascendent cap a la safata de la torre, si aquesta està situada a la part alta del circuit, de forma i 

manera que afavoreixi la tendència de l’aire a desplaçar-se cap a ales parts superiors del circuit i, amb 

ajuda del moviment de l’aigua, s’elimini automàtica i ràpidament. 

 

En circuits tancats, on es creen punts alts degut  al traçat (finals de columna, connexions a unitats 

terminals, etc.) o a les pendents anomenades anteriorment, s’instal·laran porgadors que eliminin l’aire que 

en aquests llocs s’acumuli, preferentment de forma automàtica. 
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Els porgadors seran accessibles i la sortida de la barreja aire-aigua serà conduïda, salvat quan estiguin 

instal·lats sobre certes unitats terminals, de manera que la descàrrega sigui visible. Sobre la línia de porga 

s’instal·larà una vàlvula de interceptora, preferentment de bola o de cilindre. 

 

A les sales de màquines els porgadors seran, preferentment, de tipus manual, amb vàlvules de bola o de 

cilindre com elements d’actuació. La seva descàrrega serà conduïda a un col·lector comú, de tipus obert, 

en el que es situaran les vàlvules de porga, en lloc visible i accessible. 

 

 

 Suports. 

 

Per el dimensionat i la disposició dels suports de canonades es compliran les prescripcions detallades a les 

normes UNE corresponents al tipus de canonada. En particular, per a canonades d’acer, les prescripcions 

inclosos a la instrucció UNE 100152. 

 

Per a reduir la possibilitat de transmissió de vibracions, formació de condensacions i corrosió, entre 

canonades i suports metàl·lics s’interposarà un material flexible no metàl·lic, de duresa i gruix adients. 

 

Per a canonades pre-aïllades, en instal·lacions aèries o soterrades es compliran les recomanacions dictades 

pel fabricant de les mateixes. 

 

 

 Relació amb altres serveis. 

 

El traçat de canonades, qualsevol que sigui el fluid que transportin, tindrà en compte, en quant a 

encreuaments i paral·lelismes es refereix, les exigències de la reglamentació vigent corresponent als 

diferents serveis. 

 

 

 CONDUCTES I ACCESSORIS. 

 

 

 Generalitats. 
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Els conductes per a transport d’aire des de les unitats de tractament o ventiladors fins a les unitats 

terminals, no podran allotjar conduccions d’altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats 

per elles. 

 

 

 Construcció. 

 

Les xarxes de conductes no poden tenir obertures, salvat aquelles requerides per el funcionament del 

sistema de climatització i per la seva neteja i hauran de complir els requeriments d’estanqueïtat fixats a la 

norma UNE 100102. 

 

Es procurarà que el dimensionat dels conductes circulars, ovals i rectangulars estiguin d’acord amb la 

norma UNE 100101. 

 

 

 Muntatge. 

 

Abans de la seva instal·lació, les canalitzacions hauran de revisar-se i netejar-se per eliminar tots els 

cossos estranys. 

 

La alineació de les canalitzacions en les unions, els canvis de direcció o de secció i les derivacions es 

realitzaran amb els corresponents accessoris o peces especials, centrant els eixos de les canalitzacions amb 

els de les peces especials, conservant la forma de la secció transversal sense esforçar les canalitzacions. 

 

A fi efecte de reduir la possibilitat de transmissió de vibracions, de formació de condensacions i de corrosió 

entre els conductes i els suports metàl·lics, s’interposarà un material flexible no metàl·lic. 

 

 

 Maniguets passamurs. 

 

Per els maniguets passamurs es compliran les instruccions indicades a l’apartat ITE 05.2.4. del reglament 

de referència. 

 

 

 Unitats de tractament d’aire i unitats terminals. 
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Les unitats de tractament d’aire, les unitats terminals i les caixes de ventilació i els ventiladors s’acoblaran 

a la xarxa de conductes mitjançant connexions anti-vibratòries. 

 

Els conductes flexibles que s’utilitzin per a la connexió de la xarxa a les unitats terminals seran col·locats 

amb corbes de radi major que el doble del seu diàmetre. Es recomana que la longitud de cada connexió 

flexible no sigui major que 1,5 mts. 
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 CANONADES 

 

 

 PROVES D’ESTANQUITAT. 

 

Els punts següents tenen per objecte el procediment a seguir per a la realització de les proves 

d’estanqueïtat, hidràuliques  o pneumàtiques, a fi efecte de detectar errors de continuïtat de les següents 

xarxes de canonades : 

 

- Circulació de fluids caloportadors (aigua, vapor, refrigerants, salmorres i olis tèrmics). 

- Distribució d’aigua per a usos sanitaris. 

- Distribució de combustibles líquids o gasosos. 

- Distribució de gasos per a usos terapèutics. 

- Buit. 

- Aigües per el servei contra-incendis. 

- Evacuació d’aigües residuals (fecals, pluvials, etc.) 

 

Com a referència remen la norma UNE 100151-88 d’aplicació per a les xarxes interiors de canonades de les 

instal·lacions mecàniques de servei en edificis institucionals, de pública reunió, residencials i comercials, 

segons les definicions incloses a la norma UNE 100000. Quedant fora les xarxes de canonades per a 

transport de fluids d’ús industrial i les xarxes públiques de distribució i evacuació d’aigües. 

 

Com normes de consulta per el correcte compliment de la norma de referència s’utilitzaran la UNE 53394, 

UNE 53395 i la ja anomenada UNE 100000. 

 

 

 Magnituds, simbologia, unitats i definicions. 
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 Procediments de prova. 

 

Els procediments utilitzats per a la realització de proves d’estanqueïtat de xarxes de canonades, que es 

suposen sòlidament ancorades a la estructura de l’edifici, son els que s’enumeren a continuació : 

 

 

2.1.2.1. Prova preliminar d’estanqueïtat. 

 

Aquesta prova s’efectua a baixa pressió per a detectar importants errors de continuïtat de la xarxa i evitar 

els danys que pogués provocar la prova de resistència mecànica. La prova preliminar de estanqueïtat pot 

ser: 

 

2.1.2.1.1. Hidràulica.  

Es realitza emprant el mateix fluid transportat o, generalment, aigua (primer emplenat de la xarxa) i sense 

aplicar cap pressió.  

 

 

2.1.2.1.2. Pneumàtica.  

Es realitza emprant aire o gas inert a baixa pressió. 

 

 

2.1.2.2. Prova de resistència mecànica.  

 

S’efectua a continuació de la prova preliminar, sotmetent les unions a un esforç per l’aplicació de la pressió 

de prova; podrà ser: 

 

 

2.1.2.2.1. Hidràulica.  

S’utilitza aigua o un altre líquid amb un punt d’inflamació superior a 65ºC. 

 

 

2.1.2.2.2. Pneumàtica.  

S’utilitza aire o un gas inert i només quan la xarxa no pugui admetre aigua com a fluid de prova (p.e.; per 

fluids refrigerants, gasos combustibles, etc.). 

 

 

2.1.2.3. Prova final d’estanqueïtat. 
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Aquesta prova s’efectua pneumàticament a pressió reduïda únicament després d’haver efectuat la prova de 

resistència mecànica de tipus pneumàtic, per a permetre el control visual i auditiu de la xarxa amb el 

mínim perill possible per a les persones. 

 

Es fa avinent el fet de que les proves de pressió pneumàtiques son molt perilloses degut a que la quantitat 

d’energia emmagatzemada en un gas comprimit, en el camp de pressions normalment exigides, es 

aproximadament dues-centes vegades superior a la energia emmagatzemada en un líquid, a igualtat de 

pressió i volum. 

 

En conseqüència, quan s’efectua una prova pneumàtica a pressió, aquesta serà sempre precedida per una 

prova preliminar a baixa pressió i seguida d’una prova final a pressió reduïda; a més a més, s’haurà de 

tenir molta cura amb les mesures de seguretat per a el personal encarregat de la revisió mitjançant el 

recobriment de la xarxa, quan sigui possible, amb sacs de sorra i l’allunyament del lloc d’emplaçament de 

la xarxa del personal alien a la prova. 

 

 

 Preliminars. 

 

Les proves preliminars d’una xarxa de canonades podran realitzar-se sobre la totalitat de la mateixa o 

parcialment, quan ho exigeixin les circumstàncies de l’obra o la extensió de la xarxa. En qualsevol cas, tots 

els extrems de la secció en prova hauran de taponar-se hermèticament. 

 

Totes les parts de la secció de la xarxa en prova hauran de ser fàcilment accessibles per a la observació de 

fuites i, eventualment, la seva reparació. 

 

Quan es tracti de realitzar una prova pneumàtica, la secció de la xarxa en prova es limitarà a un volum de 

100 litres. 

 

Abans de realitzar la prova d’estanqueïtat, la xarxa es netejarà, amb molta cura, de tots els residus 

procedents del muntatge (pellerofes, olis, fang, etc.). 

 

La neteja podrà efectuar-se amb aire comprimit o, quan la xarxa estigui destinada a conducció d’aigua o 

vapor, emplenant-la d’aigua i buidant-la el nombre de vegades que sigui necessari. 

 

L’ús de productes detergents no està permès per a xarxes de canonades destinades a la distribució d’aigua 

per a usos sanitaris. 
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Haurà de comprovar-se que els aparells i accessoris que quedin inclosos a la secció de la xarxa que es 

pretén provar poden suportar la pressió a la que seran sotmesos. Si no es així, aquesta aparells i 

accessoris hauran de quedar exclosos, tancant vàlvules o substituint-les per taps. 

 

La font de pressurització (xarxa exterior d’aigua, bomba de comandament o elèctrica, o compressor d’aire) 

haurà de tenir una pressió igual o superior a la de la prova. La connexió a la secció en prova de la xarxa 

estarà dotada dels següents elements : 

 

- vàlvula d’intercepció, de tipus bola; 

- vàlvula de retenció; 

- manòmetre, degudament calibrat i a escala adient; 

- vàlvula de seguretat, tarada a la màxima pressió admissible; 

- maniguet flexible d’unió amb la secció en prova. 

 

S’ha de tenir en compte que, en cas de proves pneumàtiques, l’aire o gas baixarà de temperatura al 

introduir-se dins la xarxa, degut a la seva expansió. Quan la temperatura pugi fins arribar a la de l’ambient, 

la pressió del fluid també pujarà. En conseqüència, es precís que la pujada de pressió a la secció en prova 

s’efectuï gradualment i que la vàlvula de seguretat estigui tarada al valor màxim permès. 

 

La presencia de fuites durant les proves pneumàtiques es percebrà pel soroll que provoca la fuita d’aire o 

gas. Quan la pressió sigui molt baixa o la fuita molt petita, serà necessari recórrer a emprar una solució 

sabonosa. 

 

En cas de proves hidràuliques, les fuites es detectaran per la formació d’un raig d’aigua o, en cas de 

petites obertures, per la presència de superfícies mullades. 

 

En cas de xarxes de fluid refrigerant, la prova s’efectuarà amb gas inert (generalment nitrogen) barrejat 

amb un altre gas que faciliti la detecció de la més petita fuita mitjançant un aparell adient. 

 

Durant les proves hidràuliques es fonamental que, en el moment d’emplenar la secció amb el fluid de 

prova s’elimini sistemàticament tot l’aire present a la mateixa a través de les vàlvules situades en els punts 

alts. Si quedés aire durant la fase de pressurització, aquest produiria grans variacions de pressió i, en 

conseqüència, es farà difícil la detecció de fuites. 

 

 

 Realització de les proves. 
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La persona responsable de les proves dirigirà totes les operacions necessàries per efectuar-les, es a dir: 

 

- preparació i neteja de la xarxa; 

- execució de les proves; 

- determinació dels punts que han donat fuites i reparació; 

- posada de la xarxa en condicions normals de treball. 

 

A continuació es descriuen les diferents operacions a realitzar a cadascuna de les fases. 

 

 

2.1.4.1. Preparació de la xarxa. 

 

- tancar tots els terminals oberts, mitjançant taps o vàlvules;  

- eliminar tots els aparells i accessoris que no puguin suportar la pressió de prova;  

- desmuntar tots els aparells de mesura i control; 

- tancar les vàlvules que delimiten la secció en prova o tapar els extrems; 

- obrir totes les vàlvules inclosos en prova o taponar els extrems: 

- comprovar que tots els punts alts de la secció estiguin dotats d’aparells per a la 

evacuació de l’aire; 

- tancar els aparells per a la evacuació d’aire quan s’efectuï una prova pneumàtica; 

- comprovar que la unió entre la font de pressió i la secció estigui fortament estreta;  

- abans d’aplicar la pressió, assegurar-se de que totes les persones s’hagin allunyat 

dels trams de canonada en prova, particularment quan es tracti de proves 

pneumàtiques. 

 

 

2.1.4.2. Prova preliminar d’estanqueïtat. 

 

Pneumàtica : 

 

- aplicar lentament la pressió de prova, fins arribar al valor establert, amb un màxim 

de 0,5 bar;  

- recórrer la secció i comprovar la presencia de fuites en particular a les unions.  

 

Hidràulica : 

 

- emplenar, des de la seva part baixa, la secció en examen, deixant  
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fugir l’aire pels punts alts;  

- recórrer la secció i comprovar la presencia de fuites, en particular a les unions.  

  

La prova preliminar tindrà la durada necessària per a verificar la estanqueïtat de totes les unions. La 

meticulositat amb la que s’efectuï aquesta prova evitarà els danys a estris i persones que pugui provocar la 

prova de resistència mecànica.  

  

  

2.1.4.3. Prova de resistència mecànica. 

 

Pneumàtica :  

 

- Un cop completada la prova pneumàtica de baixa pressió, pujar lentament aquesta 

fins al valor de prova, procurant evitar el subrefredament del fluid; 

- Mantenir la pressió durant trenta minuts i comprovar si existeixen fuites mitjançant 

la lectura del manòmetre (no es prudent apropar-se a la xarxa en pressió; per la 

localització de fuites s’aprofitarà la prova final d’estanqueïtat). 

 

Hidràulica : 

 

- un cop emplenada la secció del fluid de prova, pujar la pressió fins el valor de 

prova i tancar l’escomesa de líquid; 

- si la pressió en el moment baixés, comprovar primerament que les vàlvules dels 

extrems de la secció tanquen hermèticament i, en cas afirmatiu, recórrer la xarxa per 

trobar senyals de pèrdua de líquid. 

 

La prova hidràulica de resistència mecànica tindrà la durada necessària per a verificar visualment la 

estanqueïtat de totes i cadascuna de les unions. En qualsevol cas, es recomana mantenir la pressió de 

prova durant un temps de dotze o més hores, per, d’aquesta manera, obtenir una certa garantia de 

resistència a la fatiga de les unions. 

 

 

2.1.4.4. Prova final d’estanqueïtat pneumàtica. 

 

Per a la localització de les fuites detectades amb la prova de resistència mecànica es reduirà la pressió fins 

el valor de 1,1 vegades la pressió de treball i es recorrerà la secció per trobar els punts de sortida del gas 

comprimit. 
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La durada d’aquesta prova serà la suficient per a recórrer tota la secció objecte de la mateixa. 

 

 

2.1.4.5. Reparació de fuites. 

 

La reparació de les fuites detectades es realitzarà desmuntant la junta, accessori o secció on s’ha originat 

la fuita i substituint la part defectuosa o avariada amb material nou. Està prohibit la utilització de màstic o 

d’altres materials o mitjans improvisats i provisionals. 

 

Un cop reparades les anomalies es tornarà a començar la prova preliminar. El procés es repetirà totes les 

vegades que siguin necessàries, fins tant la xarxa sigui absolutament estanca. 

 

 

2.1.4.6. Acabament de la prova. 

 

- reduir la pressió (gradualment, quan es tracti d’una prova pneumàtica); 

- connectar a la xarxa els equips i accessoris eventualment exclosos de la prova; 

- actuar sobre les vàlvules d’interrupció i els aparells d’evacuació d’aire en sentit 

contrari a l’indicat a la fase de preparació; 

- tornar a instal·lar els aparells de mesura i control. 

 

Les connexions d’equips, accessoris i aparells eventualment exclosos de les proves d’estanqueïtat hauran 

de comprovar-se durant les següents proves de funcionament de la instal·lació. 

 

 

 Pressions de prova. 

 

Les proves a les que les xarxes de distribució han de ser sotmeses depenen del tipus de fluid transportat, 

segons la taula 1 de la norma de referència. 

 

Per a les proves de xarxes de gasos combustibles es seguiran les prescripcions oficials de compliment 

obligatori, segons indica la observació 2 de la norma de referència. 

 

Les proves de les canonades soterrades podran efectuar-se només després d’haver-les ancorat sòlidament, 

d’acord al tipus de material que constitueix les mateixes. 
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En particular, les proves de xarxes soterrades de canonades de PVC i PE s’efectuaran d’acord amb les 

normes UNE 53395 I 53394 respectivament. 

 

 

 SUPORTS DE CANONADES.  CLIMATITZACIÓ. 

 

 

Els punts següents tenen com a norma de referència la UNE 100-152-88 i tenen per objecte definir els 

diferents tipus de suports de canonades i els seus components, així com establir els criteris per el 

dimensionat, distàncies i disposicions dels mateixos respecte als punts singulars d’una xarxa de distribució. 

 

Aquest criteris son d’aplicació per a les xarxes interiors de canonades de les instal·lacions mecàniques de 

servei en edificis institucionals, de pública reunió, residencials i comercials. Quedant excloses les xarxes de 

canonades per a transport de fluids d’ús industrial i les xarxes públiques de distribució i evacuació d’aigües. 

 

 

 Suports, unitats i definicions. 
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 Tipus de suports. 

 

Els suports es subdivideixen en tres tipus fonamentals: 

 

a) de suspensió, que serveixen per a suportar, únicament, el pes propi de la conducció, 

constituït per canonada, fluid en ella contingut i, eventualment, material aïllant, i el dels 

accessoris (vàlvules, filtres, bombes en línia, etc.). 

b) de guia, que, a més de suportar els pesos indicats en el punt anterior, tenen la funció de 

guiar la canonada paral·lelament al seu eix durant els moviments de dilatació i contracció, 

resistent també als esforços radials provocats per la excentricitat de la conducció- 

c) d’ancoratge, que, a més de suportar els esforços anomenats més amunt, hauran de 

resistir l’empeny axial provocat per la presència de compensadors de dilatació en el tram 

comprés entre dos punts d’ancoratge (o punts fixos) o per la pròpia flexibilitat del recorregut. 

 

 

 Materials. 

 

Tot el material que compon el suport haurà de resistir a la acció agressiva de l’ambient, per la qual cosa 

haurà d’utilitzar-se acer cadmiat o galvanitzat, en cas d’elements conformats a l’obra, protegit amb pintura 

antioxidant o materials no metàl·lic. 

 

Els perfils i barres d’acer utilitzats per a la conformació del suport, així com els components accessoris de 

fixació, s’escolliran entre els continguts a les normes UNE corresponents. 

 

Tots els components d’un suport, salvat l’ancoratge a la estructura, hauran de ser desmuntables solament 

de manera temporal, durant la instal·lació de la xarxa. Un cop acabada la col·locació, aquests materials 

hauran de substituir-se per les peces definitives. 

 

Els materials per interposar entre el suport i la conducció (material aïllants, gomes o feltres) hauran de 

resistir, sense aixafaments, el pes que es descarregui a sobre d’ells, així com la temperatura que puguin 

assolir durant el seu funcionament. 

 

 

 DILATADORS. 
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Aquest apartat té per objecte indicar els criteris generals de disseny dels dispositius d’expansió, 

denominats dilatadors i, en particular, proposa un procediment de càlcul dels elements flexibles conformats 

amb canonada. 

 

Con a referència es pren la norma UNE 100156-89 i en aquesta no es detalla el càlcul dels esforços 

generats a les canonades per efectes de dilatació i contracció parcialment compensats per la flexibilitat de 

la xarxa. En el mateix context s’exclou l’estudi dels moviments de les canonades soterrades, per les quals 

tindrà que consultar-se les diferents publicacions dels fabricants. 

 

La norma de referència estudia els moviments axials de les canonades i en conseqüència no inclou els 

moviments deguts a les forces radials i de torsió. 

 

L’anomenada norma té validesa per a temperatures de fins a 200ºC., i es aplicable als circuits destinats a 

les instal·lacions tan de climatització com de calefacció. 
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 CONDUCTES I XEMENEIES. 

 

 

 CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. GRUIXOS. 

 

 

Els punts següents, prenen com a norma de referència la UNE 100102-88, serveixen per a unificar els 

criteris, a vegades contradictoris, en la manufactura i muntatge de les xarxes de conductes construïts amb 

xapa metàl·lica, un dels components més importants dels sistemes de distribució d’aire en la edificació, 

garantint d’aquesta manera el funcionament del sistema i evitar pèrdues d’energia. 

 

Els apartats següents tenen per objecte establir les condicions mínimes per a la construcció, muntatge i 

prova de sistemes de conductes rectangulars i circulars en xapa metàl·lica per a la circulació de l’aire amb 

pressions negatives fins a 750 Pa o positives de fins a 2.500 Pa. 

 

La norma de referència es aplicable als conductes de xapa metàl·lica dels sistemes d’aire condicionat, 

calefacció i ventilació destinats al benestar de les persones en la edificació, en baixa, mitja i alta tensió, 

construïts amb els següents materials: 

 

- xapa d’acer sense recobrir; 

- xapa d’acer galvanitzat; 

- xapa d’acer inoxidable: 

- xapa de coure i les seves aliatges; 

- xapa d’alumini. 

 

 

 Classificació. 

 

La resistència estructural d’un conducte i la seva estanqueïtat a les fuites d’aire depenen, principalment, de 

la pressió de l’aire en el conducte. 

 

El soroll, les vibracions i les pèrdues per fricció depenen, sobre tot, de la velocitat de l’aire en el conducte. 

 

Els conductes de xapa es classifiquen d’acord a la màxima pressió en exercici de l’aire i a la màxima 

velocitat de la mateixa, segons la taula 1. 

 

Taula 1 
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Classe de Pressió màxima en exercici (Pa) Velocitat màxima (m/s) 

B.1 (baixa) 

B.2 (baixa) 

B.3 (baixa) 

150 (1) 

250 (1) 

500 (1) 

10 

12,5 

12,5 

M.1 (mitja) 

M.2 (mitja) 

M.3 (mitja) 

750 (1) 

1.000 (2) 

1.500 (2) 

20 

(3) 

(3) 

A.1 (alta) 2.500 (2) (3) 

(1) Pressió positiva o negativa. 

(2) Pressió positiva 

(3) Velocitat usualment superior a 10 m/s. 

 

 

En tots els plànols de distribució de conductes el pas d’una classe a un altre es marcarà amb la simbologia. 

 

En tots dos triangles haurà d’indicar-se clarament la denominació de la classe. 

 

Quan existeixi la possibilitat d’un tancament ràpid d’una comporta (per exemple, per a protecció 

d’incendis), el tècnic haurà de considerar la possibilitat d’instal·lar un dispositiu per a la descàrrega de la 

sobrepressió que es crearia o be classificar la xarxa de conductes en base a la pressió màxima presumible. 

 

 

 Exigències d’estanqueïtat. 

 

Per a la obtenció de la estanqueïtat dels conductes segons s’indica a la norma UNE 100104 es necessari 

segellar les unions de la següent manera: 

 

- Classe B.1, B.2 i B.3 :  Segellar les unions transversals. 

- Classe M1 i M.2 :  Segellar les unions transversals i les unions longitudinals. 

- Classe M.3 i A.1 :  Segellar tots els elements de unió transversal i longitudinal, les    

connexions, les cantonades, els cargols, etc.. 

 

 

 Guixos de xapa. 
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A la norma de referència, els gruixos de xapa necessaris s’indiquen entre parèntesi, per significar que son 

gruixos nominals. A la taula 2 es donen, en funció d’aquest gruix nominal, els gruixos reals i els pesos 

unitaris de les xapes d’acer sense recobrir i galvanitzats. 

 

A la taula 3 es donen, sempre en funció del gruix nominal, els gruixos reals de les xapes d’alumini que 

s’han d’utilitzar en la norma de substitució de les xapes d’acer. 

 

Els gruixos equivalents de les xapes d’acer inoxidable seran iguals a les d’acer i els gruixos necessaris per a 

les xapes de coure i les seves aliatges seran iguals a les d’alumini. 

 

 

 Conductes rectangulars. 

 

 

3.1.4.1. Unions longitudinals per a conductes rectangular. 

 

A la figura 1 de la norma de referència s’indiquen els diferents tipus d’unions longitudinals per a conductes 

rectangulars i també la seva possible posició, depenent del perímetre de conducte. 

 

Les unions UL-2 i UL-4 seran interiors quan el conducte porti reforços transversals. 

 

Per a conductes de les classes M-1, M-2, M-3 i A-1 sols podran utilitzar-se les unions longitudinals UL-1, 

UL-2 i UL-3 (segons la figura 1 de la norma de referència). 

 

 

3.1.4.2. Detalls per a conductes rectangulars. 

 

Les figures 6 a 21 de la norma de referència donen alguns detalls d’unions transversals, amb i sense 

reforç, portes i panells d’acer, connexions, bateries de conductes, canvis de secció, guerxes, derivacions i 

corbes. 

 

 

 Conductes circulars. 

 

 

3.1.5.1. Unions longitudinals per a conductes circulars. 
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La figura 22 de la norma de referència representa alguns tipus d’unions longitudinals per a conductes 

circulars. 

 

D’acord amb la pressió d’exercici de la xarxa de conductes, els tipus d’unions longitudinals que es poden 

fer servir son els que s’indiquen a la taula següent: 

 

 

 

 

 

3.1.5.2. Gruixos de xapes i unions transversals per a conductes circulars. 

 

A les taules 16 i 17 es donen gruixos nominals de xapa dels conductes i les peces especials en funció del 

diàmetre del conducte, segons el tipus d’unió longitudinal, per a conductes de les classes B.1, B.2 i B.3 

(taula 16 de la norma de referència) i les classes M.1, N.2, M.3 i A.1 (taula 17). 

 

Per a les unions transversals, a la figura 23 s’indiquen els tres tipus més comuns, com son: la unió amb 

banda sobreposada, la unió amb maniguet i la unió a brida. 

 

La unió amb banda sobreposada pot utilitzar-se només per a conductes amb unió longitudinal soldada. 

 

Les unions a maniguet o amb banda podran utilitzar-se sempre per a diàmetres de fins a 800 mm, per a 

conductes de classes B.1, B.2 i B.3 i de fins a 600 mm per a conductes de les classes M.1, M.2, M.3 i A.1. 

 

Per a diàmetres superiors als indicats es recomanable utilitzar la unió a brida. 

 

 

3.1.5.3. Detalls per a conductes  circulars. 

 

Taula 15   

  Tipus d’unió longitudinal  

B.1  
B.2  
B.3  
M.1  
M.2  
M.3  
A.1  

Totes  
Totes  
Totes, menys UL.4  
Totes, menys UL.4  
Totes, menys UL.4  
Totes, menys UL.4  
Només UL.1, UL.1-R i UL-2  
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A les figures 24 a 34 de la norma de referència es detallen les peces especials i connexions flexibles per a 

conductes circulars. 

 

La longitud dels endolls “e” i els gruixos de xapa de les peces especials s’indiquen a la taula següent : 

 

 

Taula 18 

Longitud d’endoll “e” i gruixos de xapa per a peces especials en conductes circulars (valors mínims) 

 

 

 

 CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. SUPORTS. 

 

El present apartat te per objecte establir els criteris de dimensionat dels suports de conductes de xapa 

metàl·lica de secció circular i rectangular. 

 

Es pren con a referència la norma UNE 100103-84, aplicable als conductes dels sistemes d’aire condicionat, 

calefacció i ventilació destinats al confort de les persones. 

 

 

 Simbologia, magnituds i unitats. 

 

  

 

 

  “e” mm.  Guix xapa en mm.  

<  125  
126   a  350  
351   a  600  
601   a  900  
901   a  1500  

30   
  40 
  50 
  80 
  100 

  (8) 
(10)   
(10)   
(10)   

  (15) 
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 Suport dels conductes horitzontals. 

 

El sistema de suport d’un conducte tindrà les dimensions dels elements que el constitueixen i estarà 

espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament 

tèrmic així com el seu propi pes. 

 

 

3.2.2.1. Sistema de suport. 

 

El sistema de suport d’una xarxa de conductes es compon de tres parts: 

 

- L’ancoratge a l’element estructural de l’edifici, 

- Els tirants, 

- La fixació del conducte al suport. 

 

 

3.2.2.2. Ancoratge a l’element estructural de l’edifici. 

 

El sistema de fixació variarà segons la naturalesa de la estructura de l’edifici, o element constructiu sobre 

el que s’ancori, i els criteris de la direcció facultativa. 

 

En tot cas, el sistema d’ancoratge adoptat no podrà mai debilitar la estructura de l’edifici i la relació entre 

la càrrega que grava sobre l’element d’ancoratge i la càrrega que determina l’arrencament del mateix, no 

haurà de ser mai inferior a 1:4. 

 

 

3.2.2.3. Tirants. 

 

Els tirants seran usualment cèrcols de xapa d’acer galvanitzat o bé platines o barnilles d’acer no tractat 

superficialment. Aquestes últimes hauran de ser galvanitzades quan treballin en ambients corrosius; en 

aquest cas, quan s’hagi realitzat el muntatge en obra es protegiran amb pintura antioxidant aquelles parts 

del suport que hagin perdut el galvanitzat degut a la seva mecanització. 

 

Els tirants s’instal·laran sensiblement verticals per evitar que puguin transmetre esforços horitzontals als 

conductes. L’angle màxim permès entre el vertical i el tirant es de 10º. 
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3.2.2.4. Fixació del conducte. 

 

Poden utilitzar-se cargols rosca-xapa o reblons, només per a conductes de classe B.1, B.2 i B.3. En aquest 

cas la penetració en el conducte ha de ser evitada al màxim. 

 

Els conductes de classes M.1, M.2, M.3 i A.1 hauran de fixar-se amb tirants a través dels seus elements de 

reforç o es recolzaran en un perfil unit als tirants mitjançant elements roscats. En cap cas s’admetrà la unió 

del suport mitjançant cargols o reblons en conductes d’aquesta classe.. 

 

 

 CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. PROVES DE RECEPCIÓ. 

 

El pressent apartat té com a referència la norma UNE 100104-88 i té per objecte fixar els criteris 

necessaris per a la realització de les proves de recepció de xarxes de conductes de xapa metàl·lics, des de 

els punts de vista de la seva resistència estructural i de la seva estanqueïtat. 

 

Aquests criteris son aplicables als conductes dels sistemes d’aire condicionat, calefacció i ventilació, 

destinats al benestar de les persones. 

 

 

 Generalitats. 

 

Abans de que una xarxa de conductes es faci inaccessible per la instal·lació d’aïllament tèrmic o el 

tancament d’obres de paleta i de fals sostre, es realitzen proves de resistència estructural i d’estanqueïtat 

per assegurar la perfecta execució dels conductes i els seus accessoris i del muntatge dels mateixos. 

 

Les proves son obligatòries per a conductes de les classes M.1, M.2, M.3 i A.1 i son recomanables per als 

conductes de les classes B.1, B.2 i B.3 (segons la norma UNE 100102). 

 

Les proves es realitzaran, preferiblement, sobre la xarxa total; quan la xarxa estigui subdividida en classes 

o si, per raons d’execució d’obra, es necessita ocultar la xarxa abans del seu acabament, les proves podran 

efectuar-se subdividint-la en trams, d’acord amb la seva classificació. 

 

 

 Preparació de les proves. 
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Les obertures de terminació dels conductes, on aniran connectats els elements de difusió d’aire o les 

unitats terminals, hauran de tancar-se mitjançant taps de xapa o d’altre material, perfectament segellats. 

 

El muntatge dels taps serà al mateix temps que el dels conductes per evitar la introducció de qualsevol 

material al seu interior i es trauran en el moment d’efectuar la connexió dels elements terminals. 

 

En l’Annex A de la norma de referència i a la figura 1, s’indiquen, de manera esquemàtica, els equips i 

aparells que es necessiten per efectuar les proves. 

 

 

 Prova preliminar. 

 

Es procedeix al reconeixement auditiu del sistema de conductes. Per fer-ho, es posa en marxa el ventilador 

amb la seva comporta de regulació tancada (segons figura 1 de l’Annex A de la norma de referència). Es 

tanca la vàlvula B i gradualment s’obra la comporta sobre l’aspiració del ventilador fins arribar a una 

pressió relativa a la xarxa de conductes igual a la màxima pressió de treball incrementada en 500 Pa. 

 

Pp' : P + 500     (Pascals) 

 

Aquesta pressió es llegeix en el manòmetre en U ja que la posició de les vàlvules es, en aquest moment, la 

següent: 

 

B y D tancades i A i B obertes 

 

Arribant a la pressió més amunt indicada, es procedeix al reconeixement del sistema en prova, detectant 

totes les fuites d’aire amb mitjans auditius. 

 

A continuació es para el ventilador i es procedeix al segellat de totes les unions defectuoses. Abans de 

procedir a una segona prova preliminar, es deixarà transcórrer el temps necessari per que el material 

segellant tingui temps de fraguar. 

 

Després de que totes des fuites detectades s’hagin eliminat, es procedirà a les proves de resistència 

estructural i d’estanqueïtat. 

 

 

 Prova estructural. 
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Aquesta prova es obligatòria només per a conductes de forma rectangular de les classes M.1, M.2, M.3 i 

A.1. 

 

Amb la mateixa disposició indicada en l’apartat anterior (figura 1 Annex A de la norma de referència) es 

posa en marxa el ventilador amb la comporta tancada, amb les vàlvules A i C obertes i B i D tancades. 

S’obra gradualment la comporta sobre l’aspiració del ventilador fins arribar a una pressió igual a un cop i 

mig la pressió de treball : 

 

Pp' : P + 500     (Pascals) 

 

Les unions longitudinals i transversals han de ser capaces de resistir aquesta pressió sense deformacions i 

sense donar lloc a una disminució de la estanqueïtat. 

 

La màxima deflexió permesa per els reforços transversals dels conductes, o les seves unions transversals 

quan aquestes actuen com reforços es de 6 mm. 

 

La deflexió màxima permesa per les xapes dels conductes rectangulars es la següent: 

 

- 10 mm per a conductes de fins a 300 mm. de costat 

- 12 mm per a conductes de fins a 450 mm. de costat 

- 16 mm per a conductes de fins a 600 mm. de costat 

- 20 mm per a conductes de més de 600 mm. de costat 

 

Si aquesta prova donés lloc a deformacions superiors a les màximes permeses, haurà de substituir-se 

l’element defectuós i procedir a un altre prova preliminar per la detecció de fuites d’aire, i després a un 

altre d’estanqueïtat. 

 

 

 Prova d’estanqueïtat. 

 

Per assegurar el cabal d’aire de disseny en els elements terminals d’un sistema de conductes, es necessari 

sobre-dimensionar el cabal del ventilador a una quantitat igual a les pèrdues per exfiltració o infiltració, 

segons la xarxa de conductes sigui amb pressió positiva o negativa, respectivament. 

 

A fi efecte d’estalviar energia elèctrica, i eventualment, tèrmica, es necessari reduir les pèrdues 

anteriorment anomenades a valors petits, tenint en compte el cost econòmic. 

 



 

Tel. 93.238.46.02 

milian@milian.cat 

TEATRE CAN RAJOLER PARETS DEL VALLÈS 

PROJECTE REFORMA SALA EXPO: ANNEX VI 

 30-07-2018  

 

36 
 

Les pèrdues son proporcionals a la longitud total de les unions transversals i longitudinals. A efectes 

pràctics, degut a la relació entre longitud de les unions i l’àrea de la superfície metàl·lica dels conductes, 

les pèrdues poden considerar-se proporcional a aquest àrea. 

 

Amb la mateixa disposició de la figura 1 del Annex A, tenint les vàlvules A i C obertes, les vàlvules B i D 

tancades, i tancada també la comporta sobre l’aspiració, s’arrenca el ventilador. 

 

S’obra gradualment la comporta mentre es llegeix una pressió sobre el manòmetre igual a la màxima 

pressió de treball de la xarxa de conductes examinats: 

 

Pp''' : 1 P     (Pascals) 

 

Quan s’hagi arribat a aquesta pressió de prova, es tanca la vàlvula C i gradualment, s’obrirà la vàlvula V. 

En aquestes condicions, les vàlvules B i C tancades i A I D obertes, la lectura del manòmetre indica la 

pèrdua de pressió a través de la brida perforada. 

 

El cabal d’aire degut a fuites a la xarxa de conductes en prova s’obté amb el procediment indicat a l’Annex 

B de la norma de referència. 

 

La relació entre el cabal de pèrdua qp determinat mitjançant la prova i l’àrea A de la superfície lateral de la 

xarxa de conductes en prova està expressada mitjançant la relació:  

 

 

 

On, 

 

f es el factor de fuites o pèrdues, el seu valor depèn de la pressió de prova (Annex C de la norma de 

referència) i de la classe de conductes (norma UNE 100102) segons la expressió: 

 

f = m x P0,65     (2) 

 

El coeficient té els següents valors : 

 

Classe de conducte  Coeficient m 

B.1, B.2 y B.3 

M.1 y M.2 

16 x 10-6 

8 x 10-6 
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M.3 

A.1 

4 x 10-6 

2 x 10-6 

 

Per el càlcul de l’àrea A, abans només definida com a superfície lateral de la xarxa de conductes en prova, 

haurà de considerar-se que a la superfície de conductes i les seves peces especials hauran de afegir-se les 

superfícies dels eventuals accessoris, segons detall: 

 

- comportes fins a dos guerxes, amb eixos que sobresurten del marc: 

l’àrea a considerar serà igual a la superfície lateral del marc. 

- comportes de tres o més guerxes, amb eix que sobresurti del marc : 

l’àrea a considerar serà igual a deu vegades la superfície del marc. 

- bateries d’intercanvi tèrmic : 

l’àrea a considerar serà igual a deu vegades la superfície frontal multiplicada per el número de files.  

 

La prova d’estanqueïtat s’efectuarà sense instal·lar la unitat de tractament d’aire o de ventilació, ni les 

unitats terminals. 

 

La prova es considerarà finalitzada quan el cabal mesurat qp  resulti igual o inferior al valor determinat per 

la següent equació : 

 

qp < m x A x P0,65 

 

Si les fuites de cabal fossin superiors al valor calculat d’aquesta manera, es procedirà a un reconeixement 

de les unions transversals i longitudinal de la xarxa de conductes, localitzant les fuites mitjançant aigua 

sabonosa, es segellaran les unions deficients u es procedirà a un altra prova. 

 

Quan la pressió de treball de la xarxa de conductes sigui negativa, es considerarà el seu valor absolut i es 

procedirà de la manera descrita anteriorment. 

 

Durant la prova, la pressió de treball serà mantinguda constant dins d’un límit de ± 10 Pa durant 5 minuts, 

al menys. Les lectures de cabal, al menys cinc, s’efectuaran a intervals regulars de temps i entre cada 

lectura i el valor mig de totes no podrà haver una diferència superior a ± 2% del mateix valor mig. 

 

Els resultats dels assajos es reflectiran en una fulla com la que s’indica en l’Annex D de la norma de 

referència.   
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 XEMENEIES. 

 

 

Compliran tot l’indicat a la norma UNE 123-001, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat 

Europea. 

 

Les xemeneies suportaren els esforços deguts al seu propi pes, els propis de la seva manipulació, així com 

les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu normal funcionament. 

 

Temperatura de treball: 

 

Acer inox.+ fibra  + acer inox  <= 1000°C      

 

 

Gruix i pes segons diàmetre: 

 

  Diàmetre (mm)  Gruix  (mm)  Pes (kg/m) 

Acer inox.+ fibra  + acer inox  160 

250 

400 

<= 25      

<= 30      

<= 37,5    

<= 6,3     

<= 9,3         

<= 16,8       

 

 

 CONDUCTES CIRCULARS. 

 

La alineació de les canalitzacions en les unions, els canvis de direcció o de secció i les derivacions es 

realitzaran amb els corresponents accessoris o peces especials, centrant els eixos de les canalitzacions amb 

els de les peces especials, conservant la forma de la secció transversal sense esforçar les canalitzacions. 

 

A fi efecte de reduir la possibilitat de transmissió de vibracions, de formació de condensacions i de corrosió 

entre els conductes i els suports metàl·lics, s’interposarà un material flexible no metàl·lic. 

 

La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin 

suports, tubs d'altres instal.lacions, etc. 
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No pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici.  Ha de ser totalment independent dels elements 

estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per 

permetre la lliure dilatació de la xemeneia. 

 

Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre d'una caixa 

d'obra hermèticament tancada cap als locals per on passi.  Les parets de la caixa han de tenir una 

resistència al foc RF-120 i una resistència acústica de 40 dB com a mínim. 

 

Es procurarà que la càmera d'aire que queda entre les parets de la xemeneia i de la caixa d'obra estigui en 

comunicació amb l'ambient exterior. 

 

Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva continuïtat en els punts d'encontre 

amb forjats, pas a través de la coberta i altres singularitats de la construcció. 

 

El tram horitzontal de la xemeneia ha de ser el més curt possible, tindran un pendent mínim del 3% cap a 

la connexió amb el tram vertical per tal de facilitar la recollida dels condensats que es puguin formar. 

 

S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin 

imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic de la 

canonada en aquest tram. 

 

Els canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior enrasada amb la 

resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°. 

 

La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà preferentment amb una peça en T amb 

angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de turbulències. 

 

En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els canvis de direcció es 

faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en 

aquell tram,  i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 15°. 

 

Boca de sortida: 

 

La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per 

gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. 

 

La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes des de la seva boca (sense considerar el capellet) als 

obstacles més propers segons les especificacions de la norma UNE 123-001-94. 
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El capellet ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. 

 

Accessoris: 

 

S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els 

registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. 

 

Les xemeneies prefabricades es muntaran seguint les instruccions del fabricant, particularment pel que fa 

referència al sistema de subjecció dels mòduls, i fent servir els accessoris recomanats pel mateix. 

 

 

 PROVES DE RECEPCIÓ. 

 

El pressent apartat té com a referència la norma UNE 100104-88 i té per objecte fixar els criteris 

necessaris per a la realització de les proves de recepció de xarxes de conductes de xapa metàl·lics, des de 

els punts de vista de la seva resistència estructural i de la seva estanqueïtat. 

 

Aquests criteris son aplicables als conductes dels sistemes d’aire condicionat, calefacció i ventilació, 

destinats al benestar de les persones. 

 

NORMATIVA GENERAL D’OBLIGAT COMPLIMENT: 

 

RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".  

UNE 100-101-84 "Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias."  

UNE 123-001-94 "Chimeneas. Cálculo y diseño." TUBS D'ACER INOXIDABLE + FIBRA + ACER 

INOXIDABLE:   

UNE 123-002-95."Chimeneas modulares metálicas." 
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 AÏLLAMENT. 

 

 

 AÏLLAMENT TÈRMIC. 

 

Els punts següents tenen com a norma de referència la UNE 100171-89 i tenen per objecte establir els 

tipus de materials a utilitzar per l’aïllament d’equips, aparells i conduccions segons la temperatura del fluid 

transportat o contingut, així com les correctes regles per a la seva aplicació. 

 

El present apartat avarca l’aïllament tèrmic pròpiament dit, la barrera antivapor i la protecció mecànica 

exterior o contra la intempèrie. Es aplicable a l’aïllament tèrmic de conduccions i aparells de les 

instal·lacions de climatització destinades al confort de les persones i de preparació i distribució d’aigua per 

usos sanitaris. 

 

Per els equips, aparells i canonades que estiguin aïllats tèrmicament a fàbrica, s’acceptaran la qualitat i el 

gruix de material determinats pel fabricant, quan responguin a les exigències d’una norma específica; en 

cas contrari, hauran de complir les prescripcions de la norma UNE 100170. 

 

 

 Generalitats. 

 

L’aïllament tèrmic pot complir les següents funcions: 

 

- reduir la transmissió de calor entre el fluid i l’ambient, a fi efecte de disminuir el consum d’energia. 

- evitar la formació de condensacions superficials. 

- protegir contra contactes accidentals amb superfícies de temperatura alta. 

- evitar, durant un temps limitat, la congelació del fluid a l’interior de la canonada o 

aparell.. 

 

Els nivells d’aïllament que hauran d’emprar-se estan indicats a la norma UNE 100170. 

 

L’aïllament tèrmic podrà instal·lar-se només després d’haver efectuat les proves d’estanqueïtat del sistema 

i haver protegit les superfícies contra la corrosió, prèvia una neteja, amb molta cura, de les superfícies. 

 

Després de la instal·lació de l’aïllament, els instruments de mesura i aparells de control automàtic, volants i 

lleves de maniobra de vàlvules, vàlvules de porga, etc. hauran de quedar visibles, accessibles i 

maniobrables. 
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Les bandes i fletxes que distingeixen el tipus de fluid transportat i el sentit del fluix, es pintaran o 

enganxaran sobre la superfície exterior de l’aïllament o de la seva protecció mecànica (segons norma UNE 

100100). 

 

Qualsevol material aïllant que tingui evidència d’estar mullat o de contenir humitat, abans o després del 

muntatge, haurà de ser rebutjat. 

 

Tot el material aïllant que s’hagi instal·lat en un mateix dia de treball haurà de disposar, a la mateixa 

jornada, la barrera antivapor, si aquesta fos necessària. 

 

 

 Aplicacions. 

 

Els materials aïllants s’aplicaran segons la superfície a recobrir i la temperatura del fluid, d’acord amb el 

que s’indica a continuació, en ordre de preferència: 

 

- aigua freda per a usos sanitaris:   MOC, MIF + BA. 

- aigua calenta per a usos sanitaris:   MIF, MOC. 

- aigua calenta fins a 50ºC:    MIF, MOC. 

- aigua calenta des de 50ºC fins a 100ºC:   MIF, MOC. 

- aigua sobre-escalfada de 101ºC. a 200ºC:  MIF, MIG-a. 

- vapor a baixa pressió:     MIF. 

- vapor a mitja pressió:     MIF  

- vapor a alta pressió:     MIF, MIG-a. 

- Condensat:      MIF. 

- aigua refrigerada:     MOC + BA, MIF + BA. 

- salmorra o fluid refrigerant:    MOC + BA. 

- fluid refrigerant a temperatura elevada:   MIF, MOC. 

- aigua calenta i refrigerada (alternativament):  MIF + BA, MOC + BA. 

- fluid a temperatura superior a 200ºC:   MIG-a, MIF. 

- canonades soterrades:     MIG, MIF, MOC  

(amb protecció contra inundacions)  

- conductes d’aire:     MIF-f, MIF-s. 

(amb BA quan l’aire sigui fred o calent i 

fred alternativament)  

- xemeneies:      MIF-f, MOC 8 injectat, MIG-a. 
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Per l’aïllament interior de conductes rectangulars de xapa es seguiran les prescripcions de la norma UNE 

100172. 

 

 

 REVESTIMENT TERMOACÚSTIC INTERIOR DE CONDUCTES. 

 

Es pren com a norma de referència la UNE 100172-89 que es aplicable a les instal·lacions de climatització 

destinades al confort de les persones. 

 

El revestiment interior dels conductes de xapa metàl·lica es realitza a fi efecte de proporcionar una eficient 

absorció acústica dels sorolls transmesos per via aèria, al mateix temps que actuen com aïllament tèrmic. 

 

El conjunt conducte-aïllament, en el que el conducte de xapa compleix la funció de barrera antivapor, té 

excel·lents característiques de estanqueïtat al pas de l’aire. 

 

La superfície de contacte amb l’aire haurà de cobrir-se amb una barrera antivapor quan la tensió de vapor 

d’aire conduït sigui superior a la de l’aire de l’ambient. 

 

La densitat i guix del material s’escolliran en base a la major entre la exigència d’aïllament tèrmic (Norma 

UNE 100170) i la de atenuació acústica. 

 

En els plànols de projecte s’indiquen les parts de la xarxa de conductes que hauran de portar aïllament 

interior, amb les dimensions interiors del revestiment. 

 

 

 Aplicació i muntatge. 

 

El muntatge del material aïllant sobre la superfície interior del conducte de xapa metàl·lica es farà abans 

del muntatge del conducte en el lloc d’emplaçament definitiu. 

 

La superfície del material aïllant exposada al fluix d’aire haurà de ser assenyalada pel fabricant. 

 

L’adhesiu haurà de estendre sobre tota la superfície a recobrir; es seguiran les instruccions del fabricant en 

quan a la seva aplicació i per evitar concentracions perilloses de vapors del dissolvent en ambients tancats. 
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Les juntes transversals hauran de ser tallades netament i recobertes d’adhesiu i, per a velocitats superiors 

a 20 m/s., d’una xapa doblegada; no haurà d’existir solució de continuïtat entre juntes. 

 

El material es solaparà en els cantoneres del conducte; en cas de planxes rígides, les parts superiors 

recolzaran sempre sobre les inferiors i el material de recobriment haurà de ser fixat mecànicament al 

conducte mitjançant grapes o material similar. 

 

Les distàncies màximes dels punts de fixació seran les següents : 

 

- en sentit longitudinal: 

  L1 des de els costats de la manta o planxa; 

  L2 entre files de punts; 

- en sentit transversal: 

  T1 des de les cantonades; 

  T2 entre punts; 

- per a mantes flexibles: 

 

Velocitat  L1  L2  T1  T2  

Fins a 10 m/s. 

de 11 a 20 m/s. 

de 21 a 30 m/s.  

80  

80  

80  

400  

300  

150  

300  

200  

100  

400  

300  

150  

 

 

- per a planxes semirígides: 

 

Velocitat  L1  L2  T1  T2  

Fins a 20 m/s. 

de 21 a 30 m/s. 

80  

80  

400  

300  

300  

300  

400  

300  

 

 

Els punts de fixació es situaran, preferentment, a portell. 

 

El material aïllant en l’interior de conductes podrà fixar-se mecànicament mitjançant malles metàl·liques o 

xapes perforades, sempre que la superfície del material en contacte amb l’aire sigui superior al 20%. 
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 VÀLVULES. 

 

Pel muntatge dels diferents tipus de vàlvules, aixetes de pas, retenció, regulació, seguretat, buidat, etc., 

s'han considerat els tipus de col·locació següents: 

 

- Muntades superficialment. 

- Muntades en pericó de canalització soterrada. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs. 

- Preparació de les unions amb cintes o juntes, segons instruccions del fabricant. 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa. 

- Connexió del motor a la xarxa elèctrica, si es el cas. 

- Prova d’estanquitat i de servei. 

 

 Condicions generals: 

 

S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i el motor a la línia d'alimentació elèctrica si aquesta 

es motoritzada. 

 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 

treball. 

 

La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la D. F.. 

 

El mecanisme d’accionament de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista. 

Les vàlvules de seguretat ha de quedar connectades a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense 

cap interrupció. La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on 

ha d'estar la vàlvula. 

 

La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge 

i manteniment. 
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El sentit de circulació del fluid a dintre de la vàlvula ha de coincidir amb la marca gravada al cos de la 

vàlvula. 

 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la vàlvula 

amb la mà. 

 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

 

El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula. No s'han de transmetre esforços entre les 

canonades i la vàlvula. 

 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 

fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

 

La connexió entre la vàlvula de buidat i la xarxa de desguàs ha d'estar feta de manera que resulti visible el 

pas d'aigua. El eix principal de les vàlvules de buidat ha de ser vertical. 

La vàlvula s'ha de protegir adequadament per tal d'evitar maniobres accidentals. 

 

 

 Condicions del procés d'execució 

 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

 

El muntatge de les unitats roscades s'ha de realitzar sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 

d'executar les unions. 

 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

Ha de quedar realitzada la prova de servei, segons les especificacions de la D T i aprovada per la D. F. 

 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 

seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les 

característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les especificades al projecte. 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

 

Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 

 

Les proves sobre la vàlvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat. 

 

 Muntades superficialment: 

  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 

 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per que pugui girar el cos, un cop desmuntat 

l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 

 Muntades en pericó: 

  

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del 

pericó. 

 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop 

desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 

 Normativa de compliment obligatori. 

  

La normativa ha de ser l'específica per l'ús a què es destina: 

 

* Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

 

* Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, 

de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 

Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas 

de los Edificios. 
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* Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento  Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

 

* Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE 

AP 1 del Reglamento de Aparatos a Presión: Calderas, Economizadores, Precalentadores, 

Sobrecalentadores y Recalentadores. 

 

* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-

ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación. 

 

* NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente. 

 

Codigo Técnico Edificaión, 2006 
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 CLIMATITZADORS. 
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 DEFINICIÓ. 

 

Unitat de tractament d’aire amb carcassa de fàbrica que serveix com a motor principal d’una instal·lació de 

ventilació o d’aire condicionar en la que es tracta l’aire exterior, l’aire recirculat i l’aire d’extracció, i que 

consisteix en una secció de ventilació a que es pot acoblar una secció de filtre i un intercanviador de calor. 

A més, la unitat pot constar d’una secció d’entrada amb una o més reixetes per l’aire exterior, comportes, 

vàlvules, una secció de mescla, una secció de recuperació de calor, un o varis serpentins de escalfament i 

de refrigeració, humidificadors, silenciadors i equips addicionals com, comandaments, seccions de mesura, 

etc. 

 

 

 RESISTÈNCIA MECÀNICA DE LA CARCASSA. 

 

Les carcasses de les unitats de tractament d’aire es poden classificar en les Classes; 1, 1A, 1B, 2 i 2A, 

segons s’indica a la taula següent. 

 

Classe de la carcassa Flexió relativa màxima 

mm·m2 

Resistència a la pressió 

màxima generada per el 

ventilador 

1 10 NO 

1A 10 SI 

1B Cap requisit SI * 

2 4 NO 

2A 4 SI 

 

* Per a la classe 1B, la flexió no pot ser causa de deformació permanent. A més, després de 5 min de 

funcionament sota la pressió màxima del ventilador, les fuites de la unitat no poden augmentar en més del 

5%   L’assaig de fuita ha de realitzar-se abans i després de l’assaig de resistència a la pressió màxima. 

 

Les carcasses de les Classes 1 i 2 seran dissenyades i seleccionades de forma i manera que, en condicions 

de funcionament de flexió màxima sobre una distancia qualsevol, les parets i/o les armadures no superin 

els límits donats a la taula anterior. 

 

A més de satisfer els límits de flexió de les classes 1 i 2 respectivament, les carcasses de les classes 1A i 2A 

també hauran de suportar la pressió màxima generada per el ventilador, a la seva velocitat de 

funcionament nominal, sense produir danys a la unitat ni deformació permanent visible a la carcassa. Es 
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pot verificar aquesta condició tancant els orificis d’entrada de la unitat i fent girar el ventilador fins a la 

velocitat de funcionament nominal. Les seccions que estiguin situades per sota del corrent de l’aire hauran 

de sotmetre a la prova tancant els forats de sortida de les unitats. 

 

Haurà d’especificar-se clarament qualsevol requisit especial, per exemple, la capacitat de resistència a una 

càrrega brusca provocada per el tancament sobtat de les comportes d’incendi. 

 

La flexió es mesurarà amb una oscil·lació de ± 0,5 mm durant el funcionament de la unitat de tractament 

d’aire en condicions normals de disseny. 

 

Es mesurarà la flexió en funció de la rigidesa de la paret i de l’armadura segons s’indica a la norma 

europea EN 1886:1998 per determinar la classe que satisfà. 

 

 

 ESTANQUITAT DE LA CARCASSA. 

 

 

 Requisits i classificació. 

 

 

7.3.1.1. Unitats que funcionen únicament amb pressió negativa. 

 

S’assajarà la estanqueïtat de la unitat a una pressió negativa de prova de 400 Pa i no podrà sobrepassar la 

relació que sigui aplicable de la taula següent. 

 

Classe d’estanqueïtat Cabal de fuita màxim 1·s-1· 

m-2 

Classe de filtre 

Segons EN 779 

3A 

A B 

3,96 

1,32 

0,44 

GI-4 

F5-7 

F8-9 

 

 

El cabal aplicable ha de ser en funció del rendiment del filtres d’aire a l’interior de la unitat de tractament 

d’aire. Quan existeixi més d’una etapa de filtració d’aire la classificació es basarà en el rendiment del filtre 

de grau més elevat. 
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Per aplicacions especials, la classe d’estanqueïtat por establir-se amb independència de la classe de filtre. 

Es recomana la classe 3A, encara que la unitat no porti filtres, segons normativa de referència. 

 

 

7.3.1.2. Unitats que funcionen tant amb pressió negativa com positiva. 

 

Les seccions de tractament d’aire que funcionin amb  pressió positiva es sotmetran a assaig independent 

de la resta de la unitat, sempre que la pressió de servei aigües avall del ventilador sobrepassi un valor de 

la pressió positiva de 250 Pa.  Si la pressió positiva es superior a 250 Pa., serà acceptable un únic assaig 

combinat a pressió negativa. La pressió d’assaig aplicada a les seccions que funcionen a pressió positiva 

serà positiva e igual a 700 Pa., o a la pressió de servei màxima de la unitat de tractament d’aire, escollint 

el més gran d’aquests valors. Els altres elements de la unitat hauran de sotmetre’s a assaig segons s’indica 

al apartat anterior, el cabal de fuita aplicable serà el que correspongui al rendiment del filtre col·locat 

immediatament aigües amunt del ventilador. 

 

La fuita d’aire de les seccions sotmeses a pressió positiva de 700 Pa hauran de complir els valors de la 

taula següent. 

 

Classe d’estanqueïtat Cabal de fuita màxim ƒ700 1·s-

1· m-2 

3A 

A B 

5,70 

1,90 

0,63 

 

 

 AÏLLAMENT ACÚSTIC DE LA CARCASSA. 

 

Aquest procediment estableix un mètode per a determinar el valor aproximat de la pèrdua de inserció 

sonora “De” de una unitat de tractament d’aire. 

  

El recinte d’assaig estarà dissenyat i muntat segons les indicacions detallades als punts anteriors. 

  

A l’interior del recinte, en el centre del mateix, s’instal·larà una font sonora muntada de forma flexible, 

dissenyada per evitar les vibracions del sòl. 
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 DIPÒSITS ACUMULADORS.  

 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

 

- Neteja de l'interior dels conductes de connexió. 

- Replanteig de la posició de l'element. 

- Fixació de l'aparell. 

- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell. 

- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d'incloure resistència elèctrica de 

recolzament). 

- Prova de servei. 

 

 

Si l'acumulador te resistència elèctrica de recolzament es realitzaran les connexions a les xarxes elèctrica i 

de terra. 

 

 

 Condicions generals: 

 

La regulació de temperatura de ACS ha es realitzarà mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada d'aigua 

calenta o  mitjançant termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua calenta. 

 

L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. Cal que 

quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 

 

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser roscades i amb junt de material 

elàstic.  

 

Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas. S’instal·laran les següents: 

 

- Una aixeta de tancament. 

- Un porgador de control d'estanqueïtat del dispositiu de retenció. 

- Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora 

superior de l'element que reculli l'aigua. 

 

Entre la vàlvula de seguretat i l'acumulador no ha d'haver instal·lada cap vàlvula de tancament. 
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Tots els elements de maniobra, control i connexió quedaran visibles i accessibles per al seu manteniment. 

 

Tota superfície calefactora accessible per part de l'usuari estarà protegida si la seva temperatura exterior 

és superior a 90 ºC. 

 

Si l'acumulador disposa de resistència elèctrica de recolzament, l'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar 

connexió a terra. 

 

Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm Distància als paraments laterals: >= 15 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

 

- Posició: ± 20 mm 

- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm 

 

 

 Condicions del procés d'execució 

 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanqueïtat, el seu muntatge es 

realitzarà sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

L'estanqueïtat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

 

Abans de la instal·lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs. La llargària del 

conducte ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. 

 

 

 Normativa de compliment obligatori 

 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, pel que s’aprova el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de novembre, por el que se modifica el real Decreto 

1751/1998, de 31 de juliol, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y 

sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas 

de los Edificios. 
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RAP 1979 MOD 3 Real Decreto 769/1979, de 7 de mayo, por el que 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 a 

Presión. 
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 BOMBES CIRCULACIÓ. 

 

La instal·lació a obra de les Bombes acceleradores amb motor sense inundar muntades entre tubs amb les 

connexions embridades inclou les operacions següents: 

 

- Connexió a la xarxa de fluid a servir 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

 

 

 Condicions generals: 

 

La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació 

elèctrica. 

 

Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques 

corresponents. 

 

Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 

 

Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la 

generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. 

 

La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir cap 

esforç radial o axial a la bomba. 

 

L'eix motor - impulsor ha de quedar en posició horitzontal. 

 

L'eix de la bomba - canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició. 

 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

 

 

 Condicions del procés d'execució 

  

S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
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 Normativa de compliment obligatori 

 

* Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión 

Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

 

Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la 

Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

 

* Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, 

de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 

Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas 

de los Edificios  

 

* Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento  

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
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 QUADRES ELÈCTRICS. 

 

El quadre elèctric general de les instal·lacions serà un armari metàl·lic de disseny elegant, amb protecció 

IP-43, registrable per la part anterior, envidrada, que disposarà dels elements següents: 

 

- Interruptor general automàtic i un interruptor diferencial amb voltímetre, amperímetre per 

a les tres fases, interruptors automàtics per a tots els equips, arrencadors per a les bombes de 

circulació d’aigua de la instal·lació, ventiladors i extractors. 

 

- Sortida de línia amb interruptor i fusible per els automatismes. 

 

Tots els arrencadors de bombes i ventiladors podran ser d’arrencada directa si no superen els 1,5 kW, i 

disposaran de protecció magnetotèrmica en les fases, relé tèrmic, polsador de parada i marxa i llums de 

senyalització. 

 

Tota la xarxa de alimentació i protecció dels diferents equips de la instal·lació de climatització estarà 

d’acord amb tots els requisits indicats en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió promulgat pel Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002 (Butlletí Oficial de l'Estat nº 224 de 18/9/2002 i Instruccions 

Complementàries), DOGC que regula l'esmentat Reglament a Catalunya i les resolucions que dicti 

desenvolupant-lo la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial. 
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 BOMBES DE CALOR 

 

Les unitats es fixaran sòlidament a sobre dels suports corresponents. 

 

Hauran de connectar-se a la xarxa de alimentació i a la de protecció elèctrica amb cable de les secciones 

indicades a les instruccions tècniques del fabricant, i hauran de complir les especificacions corresponents. 

 

Es connectaran a la xarxa de distribució d’aire d’acord amb les especificacions tècniques indicades pel 

fabricant de la unitat i compliran les especificacions fixades. 

 

L’aigua de condensació estarà canalitzada fins ala xarxa d’evacuació. 

 

Es tindrà especial cura en instal·lar els dispositius de control ambiental d’acord amb les instruccions de la 

Direcció Facultativa de la Obra. 

 

Compliran en tot moment la normativa vigent i en especial la següent:  "Reglamento de Seguridad para 

Plantas e Instalaciones Frigoríficas", "Reglamento de Aparatos a presión", "Reglamento electrotécnico para 

Baja Tensión" i "Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria". 
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 DIFUSORS D’AIRE I REIXETES 

 

Els difusors d’aire seran d’alta inducció, tipus MOVAIR o equivalents. 

 

Quan s’indiqui s’utilitzaran difusors lineals tipus ALS de la firma TROX, o equivalents. 

 

Les reixetes de l’interior seran d’alumini, preparades per pintar. 

 

Les reixetes de l’exterior seran d’acer galvanitzat. 

 

 

 Generalitats. 

  

Abans de realitzar els treballs de muntatge dels diferents elements es realitzarà un replanteig previ que 

serà aprovat per part de la Direcció facultativa.  

  

La seva instal·lació no alterarà les característiques de l’element.  

  

Cada element s’inspeccionarà abans de la seva col·locació a obra, comprovant que les seves 

característiques es corresponen a les especificades en projecte.  

  

Les unitats quedaran planes en el seu allotjament, les fixades a marc de muntatge estaran fixament unides 

a aquest, mitjançant cargols o a pressió.  

  

Les reixetes d’impulsió o difusors, si la unitat terminal no disposa de cap dispositiu de recollida de brutícia, 

s’instal·laran deixant 10 cm de distancia mínima al sòl. Si a unitat terminal d’impulsió permet l’entrada de 

cossos estranys majors de 10 mm, es col·locarà a una distancia mínima de 2 metres del sòl, mesurats des 

de la seva part inferior.  

  

Els plenums associats hauran de subjectar-se i anivellar-se mitjançant els suports corresponents abans de 

la instal·lació de les diferents unitats de reixeta o difusor. 

 

El muntatge de totes les unitats es realitzarà seguint les instruccions de cada fabricant i utilitzant els 

accessoris i peces accessòries subministrades per aquest. 
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Les unitats quedaran enrasades i no produiran esforços de cap dels seus elements, ni en els conductes o 

plenums associats. La seva instal·lació no modificarà les característiques de l’element ni impedirà el 

correcte funcionament de les comportes de regulació. 

 

Tots els materials hauran d’inspeccionar-se abans de la seva instal·lació, es comprovarà que les seves 

característiques corresponen a les definides. Per a la seva instal·lació i regulació es seguiran les 

instruccions específiques incloses en la documentació tècnica facilitada pel fabricant. 

 

Abans de la seva instal·lació es revisaran i netejaran els extrems dels conductes per eliminar les possibles 

rebaves o defectes que puguin existir. 

 

Un cop acabada la instal·lació de tots els elements, es procedirà a la retirada d’obra de tots els materials 

sobrants com embalatges, retalls de tubs o conductes, etc. 
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 VENTILADORS I EXTRACTORS. 

 

 Generalitats. 

 

Els ventiladors podran ser axials o centrífugs. 

 

 

 Ventiladors axials. 

 

Estaran formats per hèlix impulsora, un motor i un arc concèntric a la hèlix. 

 

L’hèlix serà de fundició d’alumini o de planxa d’acer comercial, el motor tindrà l'hèlix acoblada al seu eix i 

podrà ser monofàsic o trifàsic, segons el cabal d’aire i la potencia del motor. 

 

El marc concèntric servirà de suport del motor i de la caixa de connexió elèctrica, es l’element de fixació 

del conjunt i serà de planxa d’acer comercial. 

 

Al girar manualment l’hèlix, aquesta girarà suaument i concèntricament, portarà una fletxa visible que 

indiqui el sentit de gir. 

 

Totes les unitats hauran d’estar marcades amb els següents dades: 

 

- nom del fabricant 

- cabal d’aire 

- pressió 

- potencia 

- velocitat de gir 

- voltatge 

- nivell sonor 

 

Pressió estàtica: 

 

- Pressió baixa:  sortida lliure 

- Pressió mitja:  >= 20 mm.c.a. 

- Pressió alta;  >= 35 mm.c.a. 
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Compliran la normativa vigent i en especial la R.E.B.T. 2002 Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, per el que 

s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 

 

 Ventiladors centrífugs 

 

El ventilador estarà format per turbina impulsora, una cambra envoltant, un motor elèctric per 

funcionament monofàsic o trifàsic i una bancada. 

 

El motor elèctric impulsa la turbina directament o mitjançant una transmissió per corretges. La bancada 

suporta la cambra i el motor, i es l’element de fixació del conjunt. Al girar manualment el rodet, aquest ho 

farà suaument i concèntricament. 

 

Portarà una fletxa visible que indiqui el sentit de gir.  Totes les unitats hauran d’estar marcades amb els 

següents dades: 

 

- nom del fabricant 

- cabal d’aire 

- pressió 

- potencia 

- velocitat de gir 

- voltatge 

- nivell sonor 

 

Pressió estàtica:  

 

- Pressió baixa:  >= 60 mm.c.a. 

- Pressió mitja:  >= 115 mm.c.a. 

 

Estaran construïts en planxa i perfils d’acer comercial. 

 

Compliran la normativa vigent i en especial la R.E.B.T. 2002 Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, per el que 

s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 

 

 Ventiladors extractors. 
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Els extractors de fums funcionaran a baixa pressió amb corrent monofàsica i estaran formats per: Hèlix 

impulsora i motor elèctric. 

 

El motor haurà de tenir l’hèlix acoblada a l’eix.  Els extractors per encastar tindran la hèlix allotjada en un 

cos cilíndric, que serà l’element de fixació del conjunt, amb placa frontal. 

En els extractors del tipus finestra, el motor i l’hèlix estaran allotjats en un marc concèntric a l’hèlix 

juntament amb la caixa de connexió elèctrica. 

 

Al fer girar l’hèlix, aquesta ho farà suau i concèntricament, disposaran de placa en la que s’indicarà les 

seves característiques tècniques i el nivell sonor. Es construiran en plàstic injectat. 

Compliran la normativa vigent i en especial la R.E.B.T. 2002 Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, per el que 

s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

 

 Caixes de ventilació. 

 

Les caixes de ventilació estaran construïdes en acer galvanitzat i aïllades interiorment amb polietilè 

expandit, amb capacitat per un ventilador axial amb el seu motor corresponent, per a distribució del fluix 

d’aire de ventilació dels locals. 

  

Estarà formada per una estructura rígida metàl·lica i unes planxes que tanquin el conjunt. Els perfils del 

marc i les planxes no tindran cap tipus de defecte ni fissures. 

 

Les planxes estaran aïllades per la part interior de la caixa i una d’elles serà practicable per a la reparació o 

substitució del ventilador o altres elements. La unió amb la resta de conductes es realitzarà mitjançant un 

element elàstic que previngui la transmissió de vibracions a la resta de la instal·lació. 

 

Estarà preparada per a rebre el ventilador axial amb el seu corresponent motor d’accionament. 

 

Disposarà, com mínim, d’un forat per el conducte d’admissió d’aire i un altre per a la seva sortida; tindrà la 

mida suficient per el cabal d’aire en circulació. 

 

Portarà incorporades les connexions elèctriques corresponents i forats en el marc de la caixa per procedir a 

la seva fixació. Es col·locarà en espais interiors o sota coberta. 

 

Complirà la normativa vigent i en especial: 
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- R.E.B.T. 2002 Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- R.I.T.E. 1998 Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol i R.I.T.E. 1998 CORR, correcció 

d’errors; i R.I.T.E. 1998 MOD Reial Decret 1218/2002 del 22 de novembre, per els que s’aprova i 

modifica el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i les seves Instruccions 

Tècniques Complementàries ITE i es crea la Comissió Assessora per a les Instal·lacions Tèrmiques 

dels Edificis. 

 

 

 Accessoris. 

 

Tots els accessoris d’unió als conductes seran del material i característiques (qualitat, mides, etc..) adients 

al conducte i no malmetran les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 

aplicacions. 

 

Els suports seran antivibratoris per els ventiladors centrífugs i del material i característiques més adient al 

ventilador, i en cap cas faran malmetre la qualitat ni el correcte funcionament d’aquest. 

 

 

 MUNTATGE 

 

Els ventiladors axials podran col·locar-se segons detall: 

- Fixats amb cargols. 

- Fixats al conducte de distribució. 

- Fixats dins de caixa de ventilació. 

- Murals. 

Els ventiladors centrífugs es muntaran sobre bancada. 

 

Totes les unitats es lliuraran fixades, connexionades elèctricament i un cop realitzada la prova de servei 

corresponent. 

 

Les connexions d’aspiració i d’impulsió d’aire seran flexibles per evitar la propagació d’ones sonores. 

L’aspiració serà resistent a la depressió. 

 

Totes les unitats es connectaran a la xarxa elèctrica i es comprovarà que la tensió sigui l’adient. Es 

comprovarà també que el sentit de gir es el que correspon. 
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Els extractors podran instal·lar-se segons detall: 

 

- encastats 

- muntats en finestra 

- muntats en conducte 

- muntats en teulades 

 

Totes les unitats d’extracció es connectaran a la xarxa d’alimentació elèctrica i es comprovarà que la tensió 

es l’adient, també que el sentit de gir es el que correspon. 

 

La distància entre el plànol de la boca de l’extractor i qualsevol obstacle serà superior a dos cops el 

diàmetre equivalent a la boca de descàrrega. 

 

Les caixes de ventilació es col·locaran amb suports adients a elles i fent coincidir els forats amb els 

conductes corresponents. 

 

Es suportaran amb independència dels conductes, que no han d’exercir cap tipus d’esforç. Les connexions 

seran flexibles per evitar la propagació de les ones sonores. 

 

Es col·locaran de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables per procedir al seu 

manteniment. 

 

Es connectaran a la xarxa elèctrica i es comprovarà que la tensió disponible sigui adient. Es comprovarà 

que el sentit de gir del ventilador sigui l’adient, així com el sentit de circulació de l’aire resultant. 
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 EXCLUSIONS I AJUTS. 

 

No estaran exclosos els següents conceptes: 

 

- Moviment de materials fins e lloc d’ubicació, bastides i peonatge d’ajut i pintura. 

- Subjecció de suports per a les diferents unitats i conductes. 

- Connexionat elèctric de tots els elements. 

- Permisos i Legalitzacions. 

- Desguàs de les bombes fins a la xarxa de desguassos o claveguera. 

- Connexió desguàs de les unitats. 

- Ajuts de feines de paleta com bancades, passamurs, etc.. 

- Subjecció dels suports de les canonades. 

- Pressa d’aigua, gas i electricitat fins a la sala de màquines. 

- Línies elèctriques d’interconnexió d’aparells. 
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 RECEPCIÓ. 

 

 

 RECEPCIÓ PROVISIONAL. 

 

La recepció la efectuarà la propietat o personal designat per ella. 

 

Es comprovarà: 

 

- Que la instal·lació ha estat muntada d’acord amb el present projecte. 

- Que tots els elements de la instal·lació han estat regulats, ajustats i provats. 

 

 

 RECEPCIÓ DEFINITIVA. 

 

Es podrà realitzar després de passar un període de funcionament treballant en refrigeració i un altre en 

calefacció, i un cop superat el mateix, en un període no inferior a 6 mesos, ni superior a un any, sense 

detectar defectes. 
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 GARANTIES. 

 

La instal·lació es garantirà totalment pel termini d’UN ANY, a partir de la recepció definitiva. Es respondrà 

d’aquesta garantia amb una retenció en les condicions de pagament que es pactin. 
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 RESPONSABILITAT. 

 

Realitzada per la propietat o persones designades l’elecció de l’Empresa instal·ladora, aquesta presentarà 

un projecte executiu a la Direcció Facultativa de l’Obra en el termini que es pacti. En aquest projecte serà 

possible introduir variants al projecte base, sempre d’acord amb la Direcció Tècnica, valorant aquestes 

variacions d’acord amb els preus unitaris establerts. 

 

El instal·lador accepta la responsabilitat sobre el funcionament de la instal·lació reflectida en el Projecte 

Executiu indicat. 
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 PRESENTACIÓ D’OFERTES. 

 

L’oferta base es realitzarà en base a les dades i amidaments establerts al present projecte, acompanyant 

les variants totals o parcials que es cregui adients, sempre respectant les dades bàsiques de l’Estudi. 

 

S’indicaran els preus unitaris de totes les unitats d’obra assenyalades en l’Estat d’Amidaments i aquests 

preus unitaris seran d’aplicació a qualsevol modificació que es faci. En els preus unitaris s’indicarà per 

separat el preu del subministrament del material del import en concepte de muntatge, accessoris, I.V.A., 

legalitzacions, permisos i qualsevol concepte necessari pel correcte funcionament de cadascuna de les 

unitats d’obra. 

 

S’inclourà també la legalització de la instal·lació. 
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 TRÀMITS AMB ORGANISMES OFICIALS. 

 

La presentació d’instàncies a organismes oficials necessàries per a la obtenció de permisos o 

autoritzacions, així com el seu import i la gestió corresponent s’efectuarà per l’instal·lador adjudicatari de 

l’obra. 

 

La memòria i els plànols seran confeccionats i visats per el industrial adjudicatari de l’obra, d’acord amb la 

Direcció Facultativa. 
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 EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

 

Si a criteri de l’industrial adjudicatari, bé per manca de la qualitat dels treballs efectuats amb anterioritat, 

qualitat deficient dels material o deficiències en la part d’obra civil, considera que pot veure afectat l’estat 

de bon ús i funcionament de la instal·lació, tindrà l’obligació de posar en coneixement aquestes, per escrit, 

a la Direcció Tècnica, que decidirà, prèvia inspecció de dites anomalies, la línia d’actuació més adient a 

seguir. 

 

Si després d’haver-les posat en coneixement per escrit a la Direcció, no es prenen les mesures per a 

corregir les deficiències, l’industrial adjudicatari avisarà per escrit a la propietat i aturarà els treballs de la 

part subjecta a inspecció, sense poder reprendre els mateixos fins que no estigui arreglada la deficiència, 

ja que l’industrial adjudicatari es el total responsable de la instal·lació. 

  



 

Tel. 93.238.46.02 

milian@milian.cat 

TEATRE CAN RAJOLER PARETS DEL VALLÈS 

PROJECTE REFORMA SALA EXPO: ANNEX VI 

 30-07-2018  

 

77 
 

 PROVES. 

 

 

Les proves de la instal·lació es faran segons les normes UNE següents: 

 

- UNE 100-010-89/1 

- UNE 100-010-89/2 

- UNE 100-010-89/3 

- UNE 100-151-88 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o 
de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de 
l'article 27 de l'EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat.  
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
     - De pedra calcària  
     - De pedra granítica  
- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, 
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a 
la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 
del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
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N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en 
pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-
ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat 
que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat 
àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus 
de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes  
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
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La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
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- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 
acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
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Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en 
pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita 
o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui 
els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0519401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb 
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva 
la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 
final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 
a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a 
l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un 
contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o 
C.  
Addicions del clinker pòrtland (K): 
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- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 
a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-
EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 
a la norma UNE-EN 197-1.  
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La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-
EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
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UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 
mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a 
la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A 
L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
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- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 
Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per 
haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de 
la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 
si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B067 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AUTOCOMPACTANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0675H0F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó autocompactable estructural(HAC), formigó que com a conseqüència d'una dosificació estudiada 
i la utilització d'additius superplastificants específics, es compacta per l'acció del seu pes propi, 
amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílici), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
Es caracteritzen per: 
- Menor contingut de granulat gruixut 
- Major contingut de granulats fins inerts (fillers) 
- Menor grandària màxima del granulat  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Autocompactabilitat 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/AC/TM/A: 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2  
     - HM-R/AC = 20,25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 
     - HA-R/AC i HP-R/AC =  25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100  
- AC: Lletra indicativa de que es tracta d'un formigó autocompactable 
     - Classes d'escorriment (taula A17.3 de l'EHE-08): 
          - AC-E1, AC-E2 i AC-E3 
     - Classes de viscositat (taula A17.4 de l'EHE-08): 
          - AC-V1, AC-V2 i AC-V3 
     - Classes de resistència al bloqueig (taula A17.5 de l'EHE-08): 
          - RB1 i RB2       
Es pot definir l'autocompatibilitat mitjançant la combinació de les classes corresponents a 
l'escorriment(AC-E), viscositat(AC-V) i resistència al bloqueig(AC-RB), d'acord amb l'expressió: 
T-R/(AC-E+AC-V+AC-RB)/TM/A: 
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- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
Amb anterioritat a l'inici del formigonament es realitzaran assaigs previs com a mètode de validació 
de la dosificació.   
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 
934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Quan sigui necessari es farà servir un filler inert com a corrector del granulat fi 
Els fins aportats pel ciment, les addicions i el granulat serà >= 23% en pes del formigó 
Es fabricarà amb ciment tipus CEM I o aquells que resultin adients per a tal fi en funció de les 
addicions que continguin.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
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- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
La classe resistent ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.b). 
- Formigó en massa:  >= 20 N/mm2 
- Formigó armat:  >= 25 N/mm2  
- Formigó pretesat:  >= 25 N/mm2  
Mètodes de caracterització de l'autocompactabilitat 
- Fluïdesa: Assaig d'escorriment (UNE 83361) o escorriment en embut V (UNE 83364) 
- Resistència al bloqueig: Assaig d'escorriment amb anell J (UNE 83362) i assaig de la caixa en L 
(UNE 83363) 
- Resistència a la segregació: Assaig d'escorriment i escorriment en embut V  
Taula A17.2. Requisits generals per l'autocompactabilitat 
+--------------------------------------------------+ 
¦    Assaig    ¦ Paràmetre mig ¦  Rang admissible  ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------ ¦ 
¦              ¦      T50      ¦     T50<=8seg     ¦ 
¦  Escorriment ¦ ------------ -¦-------------------¦ 
¦              ¦      df       ¦ 550mm<=df<=850mm  ¦ 
¦--------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦  Embut en V  ¦      Tv       ¦  4seg<=Tv<=20seg  ¦ 
¦--------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦  Caixa en L  ¦      Cbl      ¦  0,75<=CBL<=1,00  ¦ 
¦--------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦  Escorriment ¦               ¦                   ¦ 
¦  amb anell J ¦      djf      ¦  >= dJf  50 mm   ¦ 
+--------------------------------------------------+  
El control de les propietats d'autocompactibilitat es realitzaran a totes les unitats de 
subministrament: 
- HM i HA sense dificultat de pas del formigó per l'armadura: 
     - Assaig d'escorriment (UNE 83361) 
- HP i HA amb formigó fortament armat: 
     - Assaig d'escorriment (UNE 83361) 
     - Assaig d'escorriment amb anell (UNE 83363)  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Grandària màxima del granulat: <= 25 mm  
La suma del granulat fi <0,063 mm i l'addició de calissa del ciment <= 250 kg/m3 de formigó  
Es faran servir additius superplastificants per aconseguir l'autocompactabilitat, ocasionalment 
s'utilitzaran additius moduladors de viscositat, que compliran l'UNE-EN 934-2  
Continguts característics dels formigons autocompactables: 
- Fins <0,125 mm (ciment,addicions i fillers): 450-600 kg/m3 (180-240 litres/m3) 
- Ciment: 250-500 kg/m3 
- Pasta (aigua, ciment, addicions minerals actius, fillers i additius): >= 350 litres/m3) 
- Granulat gruixut: <= 50% del total del granulat  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
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- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Resistència a la compressió  
     - Tipus de consistència  
     - Grandària màxima del granulat  
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Contingut de ciment per m3  
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
     - Tipus, classe i marca del ciment  
     - Contingut en addicions  
     - Contingut en additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  
- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a 
la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-
08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-
8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  
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Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 
2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica 
real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 
a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el 
cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs:  
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
          - Terrossos d'argila (UNE 7133)  
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
          - Substàncies perjudicials (EHE)  
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec.  
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Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un 
cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per 
tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó 
del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 
avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  
>= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i 
els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, 
s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a 
la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació.  
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- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis 
durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 
cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 
podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat.  
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F18H52. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 
gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 
I.  
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 
en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la 
DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i 
un color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt.  
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
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- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 
de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 
la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és 
per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un 
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm 
que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 
dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 
dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  
Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 
valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 
que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 
l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 
industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 
95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 
la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 
les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 
determinacions realitzades.  
 
BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV - MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
BEV4 - CABLEJAT INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV41210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables per a bus de dades i materials per a l'execució de la instal·lació elèctrica de punts de 
control per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cables per a bus de dades  
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control  
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:  
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la instal·lació 
elèctrica del punt de control.  
Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones 
eléctricas" i amb el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".  
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." i amb el 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."  
CABLES DE DADES:  
Aquests cables han d'estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de diàmetre 
llis i recuit, aïllats amb una capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i disposats a 
parells. Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, amb un bo trefilatge i 
uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme. La superfície  ha de ser llisa, 
neta i brillant i ha d'esar exempta d'escates, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte.  
Per a l'aïllament dels conductors s'ha d'emprar polietilè d'alta densitat i alt pes molecular. Cada 
conductor s'ha d'aïllar amb una capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. Els fils 
aïllats s'han de torsionar en parells amb un pas adequat i amb un codi de colors per distingir-los. 
Cadascú dels aparells s'ha d'encintar individualment amb una cinta de polièster aplicada  
helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d'alumini-polièster ( de 0,025 mm el fruix 
de polièster i 0,023 mm l'alumini) aplicada també helicoidalment i amb un cavalcament adequat.  
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d'una pantalla d'alumini i una 
coberta de termoplàstic ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s'ha de disposar una 
cinta d'alumini aplicada longitudinalment i cavalcada d'un gruix de 0,2 mm i un cavalcament mínim 
de 6,5 mm. Sota la mateixa s'ha d'aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a continuïtat de 
pantalla.  
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents:  
- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle:  <= 16,3 Ohms 10%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i dins 
del embalatge original.  
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales.  
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.  
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIO BAIXA 
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG315120,BG311X95,BG311X50,BG311X35. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 
a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, 
tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics  i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 
21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ 
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
 Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 
de la secció dels conductors de fase. 
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CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de 
complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 
de la secció dels conductors de fase. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 
cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
 - Secció nominal 
 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d’identificació 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que 
s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o 
alumini i les normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d’aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) 
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 
característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.  
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció) 



 

Tel. 93.238.46.02 

milian@milian.cat 

TEATRE CAN RAJOLER PARETS DEL VALLÈS 

PROJECTE REFORMA SALA EXPO: ANNEX VII 

 30-07-2018  

 

25 
 

     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 
(*) (exigit a recepció) 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a 
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, 
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG416MKM,BG414M9D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 
tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  
ICP:  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil 
normalitzat.  
Han de portar marcades les dades següents: 
- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 
- Número d'ordre de fabricació  
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol 
A i situat a l'interior d'un rectangle.  
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).  
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió 
nominal. 
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar 
a la part frontal de l'interruptor.  
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-
se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els altres 
mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva connexió 
correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols corresponents.  
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, 
volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  
PIA:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil 
normalitzat.  
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2  
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades 
les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
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- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar 
instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les 
unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la 
connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 
l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, 
volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi 
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions 
següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria 
d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament 
visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant 
de l'interruptor automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus 
PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de 
portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil.  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats 
l'interruptor i els accessoris. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus 
PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
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UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 
A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-
2:2006)  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-
2:2006)  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-
2:2006)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. 
Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa 
de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o 
segons criteri DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
 
BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG424CJM,BG42539D,BG42MM00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
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S’han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en 
front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil 
normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, 
indicada amb els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades al mateix. Han d’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles 
quan l’interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar clarament 
marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la 
lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, 
volanderes o altres parts movibles de l’interruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀ 
TICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió  que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que 
ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als 
específicament destinats a la regulació  de la intensitat diferencial residual de funcionament 
assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar 
marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 
50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els 
símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal que 
quedin visibles i llegibles quan l’ interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han 
d’estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la 
lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o 
qualsevol altre part mòbil de l’interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de 
portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
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- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els 
símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que 
estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver 
l’esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l’apartat 
anterior. 
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS: 
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part  
integrant de l’interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials 
fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats 
han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el 
perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic han 
de portar els borns de connexió per a la unió amb l’interruptor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀ 
TICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con 
dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). 
Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació  
amb els materials rebuts i verificar l’adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
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Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat  o 
rebutjat tot o part del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l’adequació als requisits del projecte. 
- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d’aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automà tics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l’assaig de dispar de magnetotè rmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L’empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d’un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
BG43 - TALLACIRCUITS DE GANIVETA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG43D140. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, amb fusible/s de ganiveta de fins 
a 630 A i amb base de grandària "0  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte mitjançant soldadura.  
El fusible ha de portar un dispositiu que indiqui si el tallacircuit ha funcionat.  
Les peces de contacte metàl·liques han d'anar protegides contra la corrosió.  
La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva connexió 
a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació.  
La base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el fusible per pressió i que garanteixin 
el contacte d'aquest amb els conductors.  
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  
Si són tallacircuits tripolars, han de portar plaques separadores amb un sistema de fixació previst 
per a situar-les a la base, entre el fusible de cada fase.  
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Dimensions del fusible, ganiveta o envoltant: 
+-----------------------------------------------+ 
¦Grandària     ¦   0   ¦   1   ¦   2   ¦   3    ¦ 
¦--------------¦-------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Llargària     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦fusible (mm)  ¦  125  ¦  135  ¦  150  ¦  150   ¦ 
¦--------------¦-------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Amplària      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦fusible (mm)  ¦ <= 40 ¦ <= 52 ¦ <= 60 ¦ <= 75  ¦ 
¦--------------¦-------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Alçària       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦fusible (mm)  ¦ <= 48 ¦ <= 53 ¦ <= 61 ¦ <= 76  ¦ 
¦--------------¦-------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Llargària     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦envoltant     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦fusible (mm)  ¦  68   ¦  75   ¦  75   ¦  75    ¦ 
¦Alçària       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ 
¦ganiveta (mm) ¦ >= 15 ¦ >= 20 ¦ >= 25 ¦ >= 32  ¦ 
+-----------------------------------------------+  
Corrent assignada en funció de la grandària: 
+--------------------------+ 
¦ Grandària ¦ Corrent (A)  ¦ 
¦-----------¦--------------¦ 
¦    00     ¦   6 - 160    ¦ 
¦     0     ¦   6 - 160    ¦ 
¦     1     ¦  80 - 250    ¦ 
¦     2     ¦ 125 - 400    ¦ 
¦     3     ¦ 315 - 630    ¦ 
+--------------------------+  
Tensió nominal:  <= 660 V en corrent altern  
Poder de curtcircuit:  >= 50 kA en corrent altern  
Potència disipable fusible de ganiveta: 
+--------------------------------------------------+ 
¦Grandària   ¦  I nominal (In) (A)  ¦Potència (W)  ¦ 
¦------------¦----------------------¦--------------¦ 
¦   00       ¦       160            ¦   12         ¦ 
¦    0       ¦       160            ¦   25         ¦ 
¦    1       ¦       250            ¦   32         ¦ 
¦    2       ¦       400            ¦   45         ¦ 
¦    3       ¦       630            ¦   60         ¦ 
+--------------------------------------------------+  
Tensió de curtcircuit:  <= 2500 V  
Intensitat convencional de fusió i no fusió en relació amb l'intensitat nominal (In) dels fusibles 
de ganiveta: 
+----------------------------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦I de fusió (A)  ¦I de no fusió (A)  ¦ 
¦---------------¦----------------¦-------------------¦ 
¦      16       ¦                ¦                   ¦ 
¦      20       ¦  >= 1,75 In    ¦    <= 1,4 In      ¦ 
¦      25       ¦                ¦                   ¦ 
¦---------------¦----------------¦-------------------¦ 
¦      32       ¦                ¦                   ¦ 
¦      40       ¦                ¦                   ¦ 
¦      50       ¦                ¦                   ¦ 
¦      63       ¦  >= 1,6 In     ¦    <= 1,3 In      ¦ 
¦      80       ¦                ¦                   ¦ 
¦     100       ¦                ¦                   ¦ 
¦---------------¦----------------¦-------------------¦ 
¦     125       ¦                ¦                   ¦ 
¦     160       ¦                ¦                   ¦ 
¦     200       ¦                ¦                   ¦ 
¦     250       ¦                ¦                   ¦ 
¦     315       ¦  >= 1,6 In     ¦    <= 1,2 In      ¦ 
¦     355       ¦                ¦                   ¦ 
¦     400       ¦                ¦                   ¦ 
¦     500       ¦                ¦                   ¦ 
¦     630       ¦                ¦                   ¦ 
+----------------------------------------------------+  
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Tamany dels cargols dels borns i torsió aplicable: 
+---------------------------------------------------+ 
¦Grandària   ¦  Cargol   ¦   Parell de torsió (Nm)  ¦ 
¦------------¦-----------¦--------------------------¦ 
¦   00       ¦   M8      ¦          10              ¦ 
¦    0       ¦   M8      ¦          10              ¦ 
¦    1       ¦  M10      ¦          32              ¦ 
¦    2       ¦  M10      ¦          32              ¦ 
¦    3       ¦M10/M12    ¦         32/56            ¦ 
+---------------------------------------------------+  
Capacitat dels borns de la base: 
+------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦Secció (mm2)  ¦ 
¦---------------¦--------------¦ 
¦      16       ¦  1,5 -  4    ¦ 
¦      20       ¦  1,5 -  4    ¦ 
¦      25       ¦  2,5 -  6    ¦ 
¦      32       ¦    4 - 10    ¦ 
¦      40       ¦    6 - 16    ¦ 
¦      50       ¦    6 - 16    ¦ 
¦      63       ¦   10 - 25    ¦ 
¦      80       ¦   16 - 35    ¦ 
¦     100       ¦   25 - 50    ¦ 
+------------------------------+  
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-2XX  
Resistència a la calor:  Ha de complir  
Resistència mecànica:  Ha de complir  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 21-103.  
Toleràncies:  
- Llargària del fusible:  ± 2,5 mm  
- Llargària de l'envoltant del fusible: 
     - Grandària "0":  <= 8 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE 21103-2-1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los fusibles 
destinados a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos principalmente 
industriales). Secciones I y III: Ejemplos de fusibles normalizados.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal  
El fusible ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal  
- Símbol de la zona temps/corrent: gl  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a 
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. 
Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa 
de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o 
segons criteri DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D071J911. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.  
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte.  
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E4 - ESTRUCTURES 
E4F - ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4F2MM00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'estructures amb maons ceràmics.  
S'han considerat els elements estructurals següents:  
- Pilars  
- Parets  
- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla  
- Voltes  
- Voltes d'escala  
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pilars i parets:  
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja dels paraments 
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter  
Arcs, voltes i llindes:  
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 
- Col·locació de les peces humitejant-les 
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable i resistent.  
Ha de tenir la forma indicada a la DT.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
No hi ha d'haver fissures.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
PARETS I PILARS:  
Els paraments han d'estar aplomats.  
Les filades han de ser horitzontals.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi poden haver peces més petites que mig maó.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 
que el través de la peça.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i 
rígida per distribuir uniformement les càrregues.  
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en 
qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 
que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han 
de complir l'especificat a la DT.  
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 
mm.  
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
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- Alçària parcial: ± 15 mm  
- Alçària total: ± 25 mm  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Aplomat en una planta: ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 50 mm  
- Axialitat:  ± 20 mm  
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  
- Gruix: 
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm  
PARETS DE TOTXANA:  
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.  
Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa 
modulació.  
ARC:  
Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet 
l'arc o la volta.  
Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les 
filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin 
col·locades a trencajunt.  
Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la 
corba de l'intradós.  
Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment 
a la corba de l'intradós.  
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  
El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós.  
Gruix dels junts:  8 - 15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  
- Planor de les cares:  ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  
Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta.  
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba 
de l'intradós.  
Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de 
l'intradós.  
Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a 
les directrius han de ser a trencajunt.  
En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers esglaons.  
La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte de 
la interior.  
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm.  
El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el 
senzillat.  
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin 
col·locades a trencajunt.  
Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter.  
Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta.  
Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i 
arestes han de ser continus.  
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  
La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra.  
Gruix dels junts:  8 - 15 mm  
Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
LLINDA:  
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT.  
Ha de ser horitzontal.  
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter.  
En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l'armadura 
central de la peça.  
En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50% 
de l'armadura central.  
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, 
etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.  
Llargària del recolzament:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
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- Planor:  ± 15 mm/total  
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, 
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades 
entrants i sortints.  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça 
i el morter i tornar-la a col·locar.  
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua 
de pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques 
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  
ARC I VOLTA:  
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar.  
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres.  
El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent 
regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter.  
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.  
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta i 
uniforme.  
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:  
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.  
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
PARET:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  
ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
m de llargària, amidat per l'intradós, executat segons les especificacions de la DT.  
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  
m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 
punts:  
     - Humitat dels blocs 
     - Col·locació 
     - Obertures 
     - Travat 
     - Junts de control  
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
EE - INST. CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
 
EEV - SISTEMES DE CONTROL 
EEV4 - CABLEJAT D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV4MM00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control  
- Cables per a la transmissió i recepció de dades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 
- Estesa de cables i tubs 
- Execució de les connexions 
- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF.  
CABLES DE DADES:  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.  
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) 
exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables de 
la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació.  
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al 
feix dels conductors.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:  
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
CABLES DE DADES:  
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
 
 
EG - MATERIALS PER INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG2 - TUBS I CANALS 
EG2D - SAFATES METÀL.LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2DP610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
- Escala de perfil d’acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la 
safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s’instal.laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball 
admissible declarada pel fabricant. 
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels 
diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons. 
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. 
La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant. 
Si la instal.lació consta simultániament de cables de potència i cables de dades, els cables 
mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata 
es col.locaran perfils separadors.  
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
XAPA D’ACER: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
REIXA O PERFIL: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder 
doblegar-la. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements 
o dels punts a connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 
 
 
EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG315124,EG311X95,EG311X50,EG311X35. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió  baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè  
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a 
la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de 
forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició  ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
 Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les 
possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta. 
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El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb 
tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, 
es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 
cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 
l’encreuament es  fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han 
d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. 
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per 
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat 
hi  no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja 
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
 Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una 
caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal 
de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’ extreure de la bobina 
estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran 
per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà  tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa 
serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per 
a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb 
el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
 
 
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG42MM00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en 
les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal 
fi.  
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els 
borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 
especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i 
l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  
projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 
futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
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- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 
R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la 
xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el 
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K214MM00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 
a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha 
de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, 
si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 
amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de 
fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que 
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-
ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O 
DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE 
FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 
ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, 
DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
 
 
K21E - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21EMM00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Desmuntatge de calderes 
- Arrencada de radiador 
- Arrencada de tubs de calefacció 
- Arrencada d'unitat exterior d'aire condicionat 
- Arrencada d'unitat interior d'aire condicionat 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 
de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 
descàrrega i classificació  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, 
cistelles, etc. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en 
el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 
cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat 
per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans 
de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives 
establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i 
senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:  
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT.  
ARRENCADA DE TUB DE CALEFACCIÓ:  
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:  
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto.  
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Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de 
octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de 
la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado 
Reglamento  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  
 
K4 - ESTRUCTURES 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K459 - FORMIGONAT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K459LA24. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 
compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, 
i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-
08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm  
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  



 

Tel. 93.238.46.02 

milian@milian.cat 

TEATRE CAN RAJOLER PARETS DEL VALLÈS 

PROJECTE REFORMA SALA EXPO: ANNEX VII 

 30-07-2018  

 

49 
 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan 
es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, 
el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de 
fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que 
es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions 
consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que 
garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 
formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements 
del sostre.  
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui 
penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat.  
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K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
K78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
K788 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7882202. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, 
mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.  
S'han considerat els materials següents:  
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície 
a impermeabilitzar.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense reblir 
ni fissures).  
Ha de tenir la dotació prevista.  
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides 
a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta 
de partícules, residus oliosos i antiadherents.  
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h.  
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, 
indicats pel fabricant.  
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea 
a impermeabilitzar.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 
de l'execució.  
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.  
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.  
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.  
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.  
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.  
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.  
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui 
seca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la 
seva completa finalització.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.  
- Observació de l'aspecte de la superfície acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  
Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc...  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques.  
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 DADES DE L'OBRA 

 

 Tipus d'obra: 

 

Projecte de reforma de la climatització de la sala d’exposicions del Teatre Can Rajoler per tal d’aconseguir 

un bon funcionament de la climatització. 

 

 

 Emplaçament: 

 

Carrer Travessera, 1, 08150  Parets del Vallès, Barcelona, Espanya. 

Latitud: 41.572650 

Longitud: 2.233794 

 

 

 Superfície climatitzada pel projecte: 

 

206,5 m² 

 

 

 Promotor: 

 

Ajuntament de Parets del Vallès. 
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 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

 Topografia: 

 

Pendent pronunciada. 

 

 

 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

 

Equipaments i residencial. 

 

 

 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 

 

Aigua , gas , electricitat i telèfon. 
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 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

 

 INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 

a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 

dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 

en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 

a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 

Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 

previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 

Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 

Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 

Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 

garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 

l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 

segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 

Seguretat i Salut. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 

parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-

contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA  

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 

de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de 

l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

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 posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar 

a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1.- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents 

principis generals: 

a) Evitar riscos 
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b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 

reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2.- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 

i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3.- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

Nota: segons el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 

17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, el 

contractista haurà de designar els Recursos Preventius, personal qualificat que romandrà permanentment 

en obra mentre hi hagi situació de risc. 

 

4.- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 

dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 

alternatives més segures 

 

5.- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 

treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels 

quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 

del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 

treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 

o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com: 

Caiguda de persones a diferent nivell 

Caiguda de persones al mateix nivell 

Caiguda d’objectes per desplom 

Caiguda d’objectes per manipulació 

Caiguda d’objectes despresos d’un element fix (per exemple: façana) 

Trepitjades sobre objectes 

Cops contra objectes immòbils 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina 

Cops per objectes o eines 

Projecció de fragments o partícules 

Atrapaments per o entre objectes 

Atrapaments per bolcada de màquines 

Sobreesforços 

Exposició a temperatures extremes 

Contactes tèrmics 

Contactes elèctrics 

Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

Contacte amb substàncies càustiques i/o corrosives 

Exposició a radiacions 

Explosions 

Incendis 

Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles 

Causats per éssers vius 

Accident de trànsit 

Causes naturals 

Danys a tercers 

 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 

en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment...). 

 

 

 MITJANS I MAQUINARIA  

 

-Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

-Caiguda de la càrrega transportada 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

-Cops i ensopegades 

-Caiguda de materials, rebots 

-Ambient excessivament sorollós 

-Contactes elèctrics directes o indirectes 

-Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

 

 TREBALLS PREVIS 

 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

-Cops i ensopegades 

-Caiguda de materials, rebots 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Bolcada de piles de materials 

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 

 ENDERROCS 

 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-Projecció de partícules durant els treballs 

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

-Contactes amb materials agressius 
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-Talls i punxades 

-Cops i ensopegades 

-Caiguda de materials, rebots 

-Ambient excessivament sorollós 

-Fallida de l'estructura 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Acumulació i baixada de runes 

 

 

 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

-Cops i ensopegades 

-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

-Caiguda de materials, rebots 

-Ambient excessivament sorollós 

-Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

-Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

-Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

 

 FONAMENTS 

 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Projecció de partícules durant els treballs 

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

-Contactes amb materials agressius 

-Talls i punxades 

-Cops i ensopegades 

-Caiguda de materials, rebots 

-Ambient excessivament sorollós 

-Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

-Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 



 

Tel. 93.238.46.02 

milian@milian.cat 

TEATRE CAN RAJOLER PARETS DEL VALLÈS 

PROJECTE REFORMA SALA EXPO: ANNEX VIII 

 30-07-2018  

 

11 
 

-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

-Contactes elèctrics directes o indirectes 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Fallides d'encofrats 

-Fallides de recalçaments 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-Bolcada de piles de material 

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

 

 ESTRUCTURA 

 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Projecció de partícules durant els treballs 

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

-Contactes amb materials agressius 

-Talls i punxades 

-Cops i ensopegades 

-Caiguda de materials, rebots 

-Ambient excessivament sorollós 

-Contactes elèctrics directes o indirectes 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Fallides d'encofrats 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-Bolcada de piles de material 

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

-Riscos derivats de l'accés a les plantes 

-Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

 

 RAM DE PALETA  

 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-Projecció de partícules durant els treballs 

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

-Contactes amb materials agressius 
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-Talls i punxades 

-Cops i ensopegades 

-Caiguda de materials, rebots 

-Ambient excessivament sorollós 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Bolcada de piles de material 

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 

 REVESTIMENTS I ACABATS 

 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-Projecció de partícules durant els treballs 

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

-Contactes amb materials agressius 

-Talls i punxades 

-Cops i ensopegades 

-Caiguda de materials, rebots 

-Sobre esforços per postures incorrectes 

-Bolcada de piles de material 

-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 

 INSTAL.LACIONS 

 

-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

-Talls i punxades 

-Cops i ensopegades 

-Caiguda de materials, rebots 

-Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

-Contactes elèctrics directes o indirectes 

-Sobreesforços per postures incorrectes 

-Caigudes de pals i antenes 
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 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN 

RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

 

1.-Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, 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 

quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3.- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 

de zones controlades o vigilades 

4.- Treballs en 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 terres subterranis 

7.- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8.- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9.- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10.- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 

els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...) 

 

 

 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

 

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

l'obra 

-Senyalització de les zones de perill 

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

relació amb els vials exteriors 

-Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
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-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

-Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

-Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

-Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

-Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

-Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

-Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

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

veïnes) 

-Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

-Utilització de paviments antilliscants. 

-Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

-Col·locació de xarxat en forats horitzontals 

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

-Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

-Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

-Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

 

 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

-Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

-Utilització de calçat de seguretat 

-Utilització de casc homologat 

-A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà 

obligatòria 

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

de talls i punxades 

-Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

-Utilització de mandils 

-Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

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

 

 

 

 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
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-Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 

preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 

puguin entrar. 

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

exteriors  

-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

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

veïnes) 

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

 

 

 PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 

accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 

accidentats. 



Tel. 93.238.46.02 

milian@milian.cat 

TEATRE CAN RAJOLER PARETS DEL VALLÈS 

PROJECTE REFORMA SALA EXPO: ANNEX VIII 

 30-07-2018 

16 

PRESSUPOST 

El pressupost previst per Seguretat i Salut en aquest projecte bàsic és de: 

532,84 € Cinc-cents trenta-dos euros i vuitanta-quatre cèntims. 

SIGNATURA 

Barcelona, 30 de juliol del 2018 

L’autor del Projecte, 

Josep Mª Milián i Rovira 

Enginyer Tècnic Industrial 

Col·legiat nº 8585 
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