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4.1 Plec de clàusules administratives

4.1.1 Disposicions generals

4.1.1.1 Naturalesa i objecte del plec general

Article 1. El present plec general de condicions té caràcter supletori del plec de
condicions particulars del projecte.

Tots dos, com a part del projecte, tenen per finalitat regular l'execució de les
obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions
que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al
promotor o propietari de l'obra, al contractista o constructor de l'obra, els seus
tècnics i encarregats, a l’enginyer o enginyer tècnic i als laboratoris i entitats de
control de qualitat, així com les relacions entre tots ells i les seves
corresponents obligacions amb vista al compliment del contracte de obra.

Documentació del contracte d'obra

Article 2. Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de
prelació quant al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o aparent
contradicció:

1) Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o
arrendament d'obra, si existís.
2) El plec de condicions particulars.
3) El present plec general de condicions.
4) La resta de la documentació de projecte (memòria, plànols, amidaments
i pressupost).
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En les obres que ho requereixin, també formaran part l'estudi de seguretat i
salut i el projecte de control de qualitat de l'edificació.

Haurà d'incloure les condicions i delimitació dels camps d'actuació de
laboratoris i entitats de control de qualitat, si l'obra ho requereix.

Les ordres i instruccions de la direcció facultativa de les obres s'incorporen al
projecte

com

a

interpretació,

complement

o

precisió

de

les

seves

determinacions.

En cas de contradicció entre documents del projecte el director de l'obra
especifiqués que documentació prevaldrà per a la correcta execució de l'obra.

4.1.2 Disposicions facultatives

4.1.2.1 Delimitació general de funcions tècniques

Article 3. Àmbit d'aplicació de la Llei d'Ordenació de l'Edificació

La Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) és d'aplicació al procés de l'edificació,
entenent per tal l'acció i el resultat de construir un edifici de caràcter permanent,
públic o privat, l'ús principal estigui comprès en els grups:

1) Administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes,
docent i cultural.
2) Aeronàutic, agropecuari, de l'energia, de la hidràulica; miner; de
telecomunicacions (referit a l'enginyeria de les telecomunicacions); del
transport terrestre, marítim, fluvial i aeri; forestal; industrial; naval; de
l'enginyeria de sanejament i higiene, i accessori a les obres d'enginyeria
i la seva explotació.
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3) Totes les altres edificacions els usos no estiguin expressament
relacionats en els grups anteriors.

Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció d'edificis per als
usos indicats en el grup 1) la titulació acadèmica i professional habilitant serà la
d'arquitecte i/o enginyer.

Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció d'edificis per als
usos indicats en el grup 2) la titulació acadèmica i professional habilitant, amb
caràcter general, serà la d'enginyer, enginyer tècnic o arquitecte i la determinen
les disposicions legals vigents per cada professió, d'acord amb les seves
respectives especialitats i competències específiques.

Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció d'edificis per als
usos indicats en el grup 3) la titulació acadèmica i professional habilitant serà la
d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic i la determinen les
disposicions legals vigents per a cada professió, d'acord amb les seves
especialitats i competències específiques.

4.2 El promotor
Article 4. Serà promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada,
que, individualment o col·lectivament decideixi, impulsi, programi o financi, amb
recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Són obligacions del promotor:

1) Exercir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi.
2) Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció
del projecte, així com autoritzar al director d'obra les posteriors
modificacions d'aquest.
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3) Gestionar

i

obtenir

les

preceptives

llicències

i

autoritzacions

administratives, així com subscriure l'acta de recepció de l'obra.
4) Designar el coordinador de seguretat i salut per al projecte i l'execució
de l'obra.
5) Subscriure les assegurances previstes a la LOE.
6) Lliurar al comprador, si s'escau, la documentació d'obra executada, o
qualsevol altre document exigible per les administracions competents.

4.3 El projectista
Article 5. Són obligacions del projectista:

1) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant
d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, segons
correspongui, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la
professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic redactor del
projecte que tingui la titulació professional habilitant.
2) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi
establert en el contracte i lliurar, amb els visats que si escau fossin
preceptius.
3) Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractació de col·laboracions
parcials.

4.4 El constructor
Article 6. Són obligacions del constructor:

1) Executar l'obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les
instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi
d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte.
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2) Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment
de les condicions exigibles per actuar com a constructor.
3) Designar el cap d'obra que assumirà la representació tècnica del
constructor en l'obra i que per la seva titulació o experiència haurà de
tenir la capacitació adequada d'acord amb les característiques i la
complexitat de l'obra.
4) Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que la seva importància
requereixi.
5) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que
calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans
auxiliars de l'obra.
6) Elaborar el pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi
corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures
preventives, vetllant pel seu compliment i per l'observança de la
normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball.
7) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si escau de la
direcció facultativa.
8) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions
de l'obra dins dels límits establerts en el contracte.
9) Signar l'acta de replantejament o de començament i l'acta de recepció
de l'obra.
10) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes
tècniques i a les regles de la bona construcció. A aquest efecte, ostenta
la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les
intervencions dels subcontractistes.
11) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements
constructius que s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant,
per iniciativa pròpia o per prescripció de l’enginyer o enginyer tècnic, els
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
12) Custodiar els llibres d'ordres i seguiment de l'obra, així com els de
seguretat i salut i el del control de qualitat, aquests si n'hi ha, i donar el
plau a les anotacions que s'hi practiquin.
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13) Facilitar a l’enginyer o enginyer tècnic amb antelació suficient, els
materials necessaris per al compliment de la seva comesa.
14) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
15) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
16) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers
durant l'obra.
17) Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la
documentació de l'obra executada.
18) Facilitar l'accés a l'obra als laboratoris i entitats de control de qualitat
contractats i degudament homologats per a la comesa de les seves
funcions.
19) Subscriure les garanties per danys materials ocasionats per vicis i
defectes de la construcció que preveu l'article 19 de la LOE.

4.5 El director de l’obra
Article 7. Correspon al director d'obra:

1) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant
d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, segons
correspongui, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la
professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director
d'obra que tingui la titulació professional habilitant.
2) Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura
projectada a les característiques geotècniques del terreny.
3) Dirigir l'obra coordinant-la amb el projecte d'execució, facilitant la seva
interpretació tècnica, econòmica i estètica.
4) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa
i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produeixin en
l'obra i consignar en el llibre d'ordres i assistències les instruccions
precises per a la correcta interpretació del projecte.
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5) Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa
de l'obra sempre que aquestes s'adaptin a les disposicions normatives
contemplades i observades en la redacció del projecte.
6) Coordinar, al costat del l’enginyer o enginyer tècnic, el programa de
desenvolupament de l'obra i el projecte de control de qualitat de l'obra,
amb subjecció al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i a les especificacions
del projecte.
7) Comprovar, al costat de l’enginyer o enginyer tècnic, els resultats de les
anàlisis i informes realitzats per laboratoris i/o entitats de control de
qualitat.
8) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, si s'escau,
concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes de la seva
especialitat.
9) Donar conformitat a les certificacions parcials d'obra i la liquidació final.
10) Subscriure l'acta de replantejament o de començament d'obra i el
certificat final d'obra, així com conformar les certificacions parcials i la
liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els visats que si
escau fossin preceptius.
11) Assessorar el promotor durant el procés de construcció i especialment
en l'acte de la recepció.
12) Preparar amb el contractista la documentació gràfica i escrita del
projecte definitivament executat per lliurar-lo al promotor.
13) A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la
relació identificativa dels agents que han intervingut durant el procés
d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de
l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li
sigui aplicable. Aquesta documentació constituirà el llibre de l'edifici i
serà lliurada als usuaris finals de l'edifici.
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4.6 El director de l'execució de l'obra
Article 8. Correspon a l’enginyer o enginyer tècnic la direcció de l'execució de
l'obra, que formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de
dirigir l'execució material de l'obra i de controlar qualitativa i quantitativament la
construcció i la qualitat de l'edificat. Sent les seves funcions específiques:

1) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i
complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de
persones jurídiques, designar el tècnic director de l'execució de l'obra
que tingui la titulació professional habilitant.
2) Elaborar els programes d'organització i de desenvolupament de l'obra.
3) Planificar, a la vista del projecte, del contracte i de la normativa tècnica
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
4) Controlar

el

seguiment

del

control

de

qualitat

de

l'edificació,

desenvolupant.
5) Realitzar o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i
altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en
el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà
puntualment al constructor, donant-li, si és el cas, les ordres oportunes;
de no resoldre la contingència adoptarà les mesures que correspongui,
donant compte a l’enginyer o enginyer tècnic.
6) Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons
les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació
final de l'obra.
7) Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la
realització d'assaigs i proves precises.
8) Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replanteigs, els
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius i
de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i amb les instruccions del
director d'obra.
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9) Consignar en el llibre d'ordres i assistències les instruccions precises.
10) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat
final d'obra, així com elaborar i subscriure les certificacions parcials i la
liquidació final de les unitats d'obra executades.
11) Subscriure l'acta de replantejament o de començament d'obra i el
certificat final d'obra, així com elaborar i subscriure les certificacions
parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades.
12) Col·laborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació
de l'obra executada, aportant els resultats del control realitzat.

4.7 El coordinador de seguretat i salut
Article 9. El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra haurà de desenvolupar les següents funcions:

1) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat
de l’obra.
2) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si
s'escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de
manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es
recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant
l'execució de l'obra.
3) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les
modificacions introduïdes en el mateix.
4) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels
mètodes de treball.
5) Adoptar les mesures necessàries perquè

només les persones

autoritzades puguin accedir a l'obra. La direcció facultativa assumirà
aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador de
seguretat i salut.
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4.7.1. Obligacions i drets generals de les entitats i els
laboratoris de qualitat a l’edificació
Article 10. Les entitats de control de qualitat de l'edificació presten assistència
tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució
de l'obra i les instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.
(Aquest punt només s'apliqués en els casos de ser precís un laboratori de
control de qualitat).

Els laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació presten
assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels
materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat:

1) Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a
l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, el director de l'execució de les
obres.
2) Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris
per realitzar adequadament els treballs contractats, si s'escau, a través
de la corresponent acreditació oficial atorgada per les comunitats
autònomes amb competència en la matèria.

4.8 Verificació dels documents del projecte
Article 11. Abans de començar les obres, el constructor consignarà per escrit
que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la
totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments
pertinents.
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4.8.1 Pla de seguretat i salut
Article 12. El constructor, a la vista del projecte d'execució contenint, si s'escau,
l'estudi de seguretat i salut, presentarà el pla de seguretat i salut de l'obra per a
l'aprovació del coordinador de seguretat i salut o de la DF en cas de no ser
necessari el mateix.

4.8.2 Projecte de control de qualitat
Article 13. El constructor tindrà a la seva disposició el projecte de control de
qualitat, si per a l'obra fos necessari, en el qual s'especificaran les
característiques i requisits que han de complir els materials i unitats d'obra, i els
criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells
marques i qualitat; assaigs, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i
altres paràmetres definits en el projecte per l’enginyer o enginyer tècnic de la
direcció facultativa.

4.8.3 Oficina a l'obra
Article 14. El constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una
taula o tauler adequat, en el qual puguin estendre i consultar els plànols. En
aquesta oficina tindrà sempre el contractista a disposició de la direcció
facultativa:

1) El projecte d'execució complet, inclosos els complements que en el seu
cas, redacti l’enginyer.
2) La llicència d'obres.
3) El llibre d'ordres i assistències.
4) El pla de seguretat i salut i el seu llibre d'incidències, així com
documentació requerida a la RD 1627.
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5) El projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si hi ha per a
l'obra.
6) El reglament i ordenança de seguretat i salut en el treball.
7) La documentació de les assegurances subscrites pel constructor.

4.8.4 Representació del contractista. Cap d'obra
Article 15. El constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona
designada com a delegat seu en l'obra, que tindrà el caràcter de cap d'obra de
la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en
tot moment aquelles decisions a la contracta. Seran les seves funcions les del
constructor segons s'especifica en l'article 5.

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el plec de
condicions particulars d'índole facultativa, el delegat del contractista serà un
facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos.

El plec de condicions particulars determinarà el personal facultatiu o
especialista que el constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el
temps de dedicació compromès.

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació
suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà
l’enginyer per a ordenar la paralització de les obres sense dret a cap
reclamació, fins que se solucioni la deficiència.

4.8.5 Presència del constructor en l'obra
Article 16. El cap d'obra, per si o per mitjà dels seus tècnics, o encarregats
estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l’enginyer o
enginyer tècnic, en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva
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disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i
subministrant-les dades necessàries per a la comprovació d'amidaments i
liquidacions.

4.8.6 Treballs no estipulats expressament
Article 17. És obligació de la contracta executar quan sigui necessari per a la
bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament
determinat als documents de projecte, sempre que, sense separar del seu
esperit i recta interpretació, ho disposi l’enginyer dins dels límits de possibilitats
que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.

En defecte d'especificació en el plec de condicions particulars, s'entendrà que
requereix reformat de projecte amb consentiment exprés de la propietat,
promotor, tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en
més del 20% del total del pressupost en més d'un 10%.

4.8.7

Interpretacions,

aclariments

i

modificacions

dels

documents del projecte
Article 18. El constructor podrà requerir de l’enginyer o enginyer tècnic, segons
les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a
la correcta interpretació i execució del projecte.

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de
condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions
corresponents es comunicaran precisament per escrit al constructor, estant
aquest obligat al seu torn a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la
seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi tant de l’enginyer com de l’enginyer tècnic.
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Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció
Facultativa vulgui fer el constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del
termini de 3 dies, a qui l'hagués dictat, el qual donarà al constructor el
corresponent rebut si així ho sol·licita.

4.8.8 Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa
Article 19. Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o
instruccions dimanades de la direcció facultativa, només podrà presentar-les, a
través de l’enginyer, davant la propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb
les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents.
Contra disposicions d'ordre tècnic l’enginyer o enginyer tècnic, no s'admetrà
cap reclamació, i el contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima
oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l’enginyer, el qual podrà limitar
la seva contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per
aquest tipus de reclamacions.

4.8.9 Recusació pel contractista del personal nomenat per
l'enginyer
Article 20. El constructor no podrà recusar els enginyers, els enginyers tècnics
o el personal encarregat per aquests de la vigilància de les obres, ni demanar
que per part de la propietat es designin altres facultatius per als
reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la labor d'aquests procedirà d'acord amb el que
estipula l'article precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni
pertorbar la marxa dels treballs.
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4.8.10 Faltes del personal
Article 21. La direcció d'Obra, en supòsits de desobediència a les seves
instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o
pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al contractista perquè aparti de
l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.

4.8.11 Subcontractar
Article 22. El contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres
contractistes i industrials, amb subjecció si s'escau, al que estipula el plec de
condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a
contractista general de l'obra.

S'ha de complir amb els requisits estipulats en la llei de subcontractació.
Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l'edificació.

4.8.12 Danys materials
Article 23. Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de
l'edificació respondran enfront dels propietaris i els tercers adquirents dels
edificis o parts dels mateixos, en el cas que siguin objecte de divisió, dels
següents danys materials ocasionats a l'edifici dins dels terminis indicats,
comptats des de la data de recepció de l'obra, sense reserves o des de
l'esmena d'aquestes:

1) Durant 10 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o
defectes que afecten la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats,
els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin
directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici.
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2) Durant 3 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o
defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin
l'incompliment dels requisits d'habitabilitat de l'article 3 de la LOE.

El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes
d'execució que afectin elements de terminació o acabat de les obres dins el
termini d'1 any.

4.8.13 Responsabilitat civil
Article 24. La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i
individualitzada, tant per actes o omissions de propis, com per actes o
omissions de persones per les quals s'hagi de respondre.

No obstant això, quan pogués individualitzar la causa dels danys materials o
quedés degudament provada la concurrència de culpes sense que pogués
precisar el grau d'intervenció de cada agent en el dany produït, la
responsabilitat s'exigirà solidàriament. En tot cas, el promotor respondrà
solidàriament amb els altres agents intervinents davant els possibles adquirents
dels danys materials en l'edifici ocasionats per vicis o defectes de construcció.

Sense perjudici de les mesures d'intervenció administratives que en cada cas,
la responsabilitat del promotor que s'estableix en la LOE s'estendrà a les
persones físiques o jurídiques que, d'acord del contracte o de la seva
intervenció decisòria en la promoció, actuïn com a tals promotors sota la forma
de promotor o gestor de cooperatives o de comunitats de propietaris o altres
figures anàlogues.

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un projectista,
els mateixos respondran solidàriament.
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Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d'altres
professionals, seran directament responsables dels danys que puguin derivar
de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, sens perjudici de la repetició
que poguessin exercir contra els seus autors.

El constructor respondrà directament dels danys materials causats en l'edifici
per vicis o defectes derivats de la imperícia, falta de capacitat professional o
tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d'obra i
altres persones físiques o jurídiques que en depenguin.

Quan el constructor subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques
l'execució de determinades parts o instal·lacions de l'obra, serà directament
responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució,
sense perjudici de la repetició a què hi haguera lloc.

El director d'obra i el director de l'execució de l'obra que subscriguin el certificat
final d'obra seran responsables de la veracitat i exactitud d'aquest document.

Qui accepti la direcció d'una obra el projecte no hagi elaborat ell mateix,
assumirà les responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o
imperfeccions del projecte, sense perjudici de la repetició que pogués
correspondre davant el projectista.

Quan la direcció d'obra es contracti de manera conjunta a més d'un tècnic, els
mateixos respondran solidàriament sense perjudici de la distribució que entre
ells correspongui.

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en
el procés de l'edificació, si es prova que aquells van ser ocasionats per cas
fortuït, força major, acte de tercer o pel propi perjudicat pel dany.

Les responsabilitats a què es refereix aquest article s'entenen sense perjudici
de les que arriben al venedor dels edificis o parts edificades enfront del
comprador conforme al contracte de compravenda subscrit entre ells, als
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articles 1.484 i següents del Codi Civil i altra legislació aplicable a la
compravenda.

4.8.13.1 Prescripcions generals relatives a treballs, materials i mitjans
auxiliars

Camins i accessos

Article 25. El constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra, el
tancament o ballat i el seu manteniment durant l'execució de l'obra. El
coordinador de seguretat i salut podrà exigir la seva modificació o millora.

Replanteig

Article 26. El constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny,
assenyalant les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors
replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del contractista i
inclosos en la seva oferta.

El constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de D.O. segons la LOE i un
cop això hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un
plànol que haurà de ser aprovada per l’enginyer, i és responsabilitat del
constructor l'omissió d'aquest tràmit.

Inici de l'obra. Ritme d'execució dels treballs

Article 27. El constructor donarà començament a les obres en el termini marcat
en el plec de condicions particulars en la forma necessària perquè dins dels
períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a efecte dins del
termini exigit en el contracte.
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Obligatòriament i per escrit, deurà el contractista donar compte a l’enginyer o
enginyer tècnic del començament dels treballs almenys amb 3 dies d'antelació.

Ordre dels treballs

Article 28. En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la
contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic,
estimi convenient variar la direcció facultativa.

Facilitats per a altres contractistes

Article 29. D'acord amb el que requereixi la direcció facultativa, el contractista
general haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels
treballs que li siguin encomanats a tots els altres contractistes que intervinguin
en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin
lloc entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments
d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdós contractistes respectaran allò que resolgui la direcció
facultativa.

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major

Article 30. Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident,
ampliar el projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les
instruccions donades per l’enginyer en tant es formula o es tramita el projecte
reformat.

El constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials
allò que la direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments,
enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de
moment aquest servei, l'import li serà consignat en un pressupost addicional o
abonat directament, d'acord amb el que convingui.
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Pròrroga per causa de força major

Article 31. Si per causa de força major o independent de la voluntat del
constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre, o
no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una
pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe
favorable de l’enginyer. Per a això, el constructor exposarà, en escrit dirigit a
l’enginyer, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard
que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la
pròrroga que per aquesta causa sol·licita.

Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra

Article 32. El contractista no podrà excusar de no haver complert els terminis
d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la
direcció facultativa, a excepció del cas en què havent sol·licitat per escrit no se
li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execució dels treballs

Article 33. Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al projecte, a les
modificacions que prèviament hagin estat aprovades ia les ordres i instruccions
que sota la seva responsabilitat i per escrit lliurin l’enginyer o enginyer tècnic al
constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb el que
especifica l'article 15.

Documentació d'obres ocultes

Article 34. De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la
terminació de l'edifici, s'aixecaran els plànols precisos perquè quedin
perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat, lliurant: un a
l’enginyer o enginyer tècnic i un al contractista, signats tots ells. Els plànols,
que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents
indispensables i irrecusables per a efectuar els mesuraments.
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Treballs defectuosos

Article 35. El constructor haurà d'emprar materials que compleixin les
condicions exigides en les condicions generals i particulars d'índole tècnica del
plec de condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord
amb l'especificat també en aquest document.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en
aquests puguin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels
materials emprats o aparells col·locats, sense que li exoneri de responsabilitat
el control que competeix a l’enginyer o l’enginyer tècnic, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que
sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan l’enginyer o enginyer
tècnic adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials
emprats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja
sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, i abans de
verificar la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot
això a costa de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués
a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant
l'enginyer de l'obra, qui resoldrà.

Vicis ocults
Article 36. Si l’enginyer tècnic tingués fundades raons per creure en l'existència
de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en
qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no,
que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos,
donant compte de la circumstància a l’enginyer.
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Les despeses que s'ocasionin són a càrrec del constructor, sempre que els
vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la propietat.

Materials i aparells. La seva procedència

Article 37. El constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de
totes classes en els punts que ell cregui convenient, segons el pla de seguretat
i salut, excepte en els casos en què el plec particular de condicions tècniques
preceptuï una procedència determinada.

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el constructor
haurà de presentar a l’enginyer o enginyer tècnic una llista completa dels
materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'especifiquin totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cada un d'ells.

Presentació de mostres
Article 38. A petició de l’enginyer, el constructor li presentarà les mostres dels
materials sempre amb l'antelació prevista en el calendari de l'obra.

Materials no utilitzables

Article 39. El constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les
excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Es retiraran d'aquesta o es portaran a l'abocador, quan així sigui establert en el
plec de condicions particulars vigent en l'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan
així ho ordeni l’enginyer tècnic, però acordant prèviament amb el constructor la
seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses
del seu transport.
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Materials i aparells defectuosos

Article 40. Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de
la qualitat prescrita en aquest plec, o no tinguessin la preparació que s'hi
exigeix o, finalment, quan la falta de prescripcions formals d'aquell, es
reconegués o demostrés que no eren adequats per seu objecte, l’enginyer a
instàncies de l’enginyer tècnic, donarà ordre al constructor de substituir-los per
altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si als 15 dies de rebre el constructor ordre que retiri els materials que no
estiguin en condicions, no ha fet, podrà fer-ho la propietat carregant les
despeses a la contracta.

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però
acceptables a criteri de l'enginyer, es rebran però amb la rebaixa del preu que
aquell determini, llevat que el constructor prefereixi substituir-los per altres en
condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 41. Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials
o elements que intervinguin en l'execució de les obres, seran de compte de la
contracta.

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients
garanties podrà començar de nou a càrrec del mateix.

Neteja de les obres

Article 42. És obligació del constructor mantenir netes les obres i els seus
voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les
mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi
bon aspecte.
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Obres sense prescripcions

Article 43. En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i
pels quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest plec
ni en la restant documentació del projecte, el constructor s'atindrà, en primer
terme, a les instruccions que dicti la direcció facultativa de les obres i, en segon
lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

4.8.14 Recepcions d'edificis i obres annexes

4.8.14.1 Acta de recepció

Article 44. La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada
conclosa aquesta, fa entrega de la mateixa al promotor i és acceptada per
aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de
l'obra o fases completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les
parts.

La recepció s'ha de consignar en una acta signada, almenys, pel promotor i el
constructor, i en la mateixa es farà constar:

1) Les parts que intervenen.
2) La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i
acabada de la mateixa. El cost final de l'execució material de l'obra.
3) La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves,
especificant, si escau, aquestes de manera objectiva, i el termini en què
haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada esmenats
els mateixos, es farà constar en una acta a part, subscrita pels signants
de la recepció.
4) Les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al constructor per assegurar les
seves responsabilitats.
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5) S'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra (enginyer)
i el director de l'execució de l'obra (enginyer tècnic) i la documentació
justificativa del control de qualitat realitzat.

El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa
no està acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals. En tot cas, el
rebuig ha de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini
per efectuar la recepció.

Llevat de pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels 30
dies següents a la data del seu acabament, acreditada en el certificat final
d'obra, termini que es comptarà a partir de la notificació efectuada per escrit al
promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts 30 dies
des de la data indicada el promotor no ha posat de manifest reserves o rebuig
motivat per escrit.

Recepció provisional

Article 45. Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la propietat, del
constructor, l’enginyer i l’enginyer tècnic. Es convocarà també als restants
tècnics que, si s'escau, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia
en aspectes parcials o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà una acta amb
tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data
començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de
ser admeses. Seguidament, els tècnics de la direcció facultativa estendran el
corresponent certificat de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i
es donaran al constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes
observats, fixant un termini per esmenar, expirat el qual, s'efectuarà un nou
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
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Si el constructor no hagués complert, podrà declarar resolt el contracte amb
pèrdua de la fiança.

Documentació final
Article 46. L’enginyer, assistit pel contractista i els tècnics que hagin intervingut
en l'obra, redactaran la documentació final de les obres, que es facilitarà a la
propietat. Aquesta documentació s'adjuntarà, a l'acta de recepció, amb la
relació identificativa dels agents que han intervingut durant el procés
d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici
i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui
d'aplicació. Aquesta documentació constituirà el llibre de l'edifici, que ha de ser
encarregat pel promotor i serà lliurat als usuaris finals de l'edifici.

Al seu torn aquesta documentació es divideix en:

1) Documentació de seguiment d'obra, dita documentació segons el CTE
es compon de:
i.

Llibre d'ordres i assistències, d'acord amb el que preveu el Decret
461/1971, d'11 de març.

ii.

Llibre d'incidències en matèria de seguretat i salut, segons el
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.

iii.

Projecte, amb els seus annexos i modificacions degudament
autoritzades pel director de l'obra.

iv.

Llicència d'obres, d'obertura del centre de treball i, si s'escau,
d'altres autoritzacions administratives.

La documentació de seguiment serà dipositada pel director de l'obra en el seu
col·legi d'enginyers.

2) Documentació de control d'obra, el seu contingut, la recopilació és
responsabilitat del director d'execució d'obra, es compon de:
i.

Documentació de control, que ha de correspondre al que
estableix el projecte, més els seus annexos i modificacions.
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ii.

Documentació, instruccions d'ús i manteniment, així com
garanties dels materials i subministraments, que ha de ser
proporcionada

pel

constructor,

i

és

convenient

recordar

fefaentment.
iii.

Si és el cas, documentació de qualitat de les unitats d'obra,
preparada pel constructor i autoritzada pel director d'execució en
el seu col·legi professional.

3) Certificat final d'obra, al certificat final d'obra se li uniran com annexos
els següents documents:
i.

Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del
promotor, s'haguessin introduït durant l'obra, fent constar la seva
compatibilitat amb les condicions de la llicència.

ii.

Relació dels controls realitzats.

El certificat final d’obra s'ajustarà al model publicat en el Decret 462/1971, d'11
de març, on el director de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució
material de les obres i controlat quantitativament i qualitativament la construcció
i la qualitat de l'edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el
desenvolupa i les normes de bona construcció.

El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva
direcció, de conformitat amb el projecte objecte de la llicència i la documentació
tècnica que el complementa, trobant-se disposada per a la seva adequada
utilització d'acord amb les instruccions d'ús i manteniment.

Mesurament definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra

Article 47. Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per
l’enginyer tècnic al seu amidament definitiu, amb precisa assistència del
constructor o del seu representant. S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat
que, aprovada per l'enginyer amb la seva signatura, servirà per l'abonament per
la propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de
fiança (segons el que estipula l'article 6 de la LOE).
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Termini de garantia

Article 48. El termini de garantia haurà d'estipular en el plec de condicions
particulars i en qualsevol cas mai haurà de ser inferior a 9 mesos (1 any en
contractes amb les administracions públiques).

Conservació de les obres rebudes provisionalment

Article 49. Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès
entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del contractista.

Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància,
neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les
reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec
de la contracta.

Recepció definitiva

Article 50. La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el
termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la
provisional, a partir de la data cessarà l'obligació del constructor de reparar al
seu càrrec aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis i
quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li
per vicis de la construcció.

Pròrroga del termini de garantia

Article 51. Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra,
no es trobés en les condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i
l'enginyer director marcarà al constructor els terminis i formes en què hauran de
realitzar les obres necessàries i, si no s'efectua dins d'aquells, podrà resoldre el
contracte amb pèrdua de la fiança.
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Recepcions de treballs que contracta hagi estat rescindida

Article 52. En el cas de resolució del contracte, el contractista estarà obligat a
retirar, en el termini que es fixi en el plec de condicions particulars, la
maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., A resoldre els subcontractes
que tingués concertats ia deixar l'obra en condicions de ser represa per una
altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els
tràmits establerts en aquest plec de condicions. Transcorregut el termini de
garantia es rebran definitivament segons el que disposa aquest plec.
Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables a criteri de l’enginyer
director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

Preus contradictoris

Article 53. Es produiran preus contradictoris només quan la propietat per mitjà
de l'enginyer decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les
previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. El
contractista estarà obligat a efectuar els canvis.

No hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'enginyer i el
contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que
determini el plec de condicions particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà,
en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i
en segon lloc al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat. Els
contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data
del contracte.

Reclamació d'augment de preus

Article 54. Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet
la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o
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omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del
pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres.

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 55. En cap cas podrà al·legar el contractista els usos i costums del país
respecte de l'aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obres
executades, s'aplicarà el que preveu en primer lloc, al plec general de
condicions tècniques i en segon lloc, al plec de condicions particulars
tècniques.

Revisió dels preus contractats

Article 56. Contracten obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus
en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per
realitzar d'acord amb el calendari, un muntant superior al 3% de l'import total
del pressupost de contracte.

En cas de produir variacions en alça superiors a aquest percentatge,
s'efectuarà la corresponent revisió d'acord amb la fórmula establerta en el plec
de condicions particulars, percebent el contractista la diferència en més que
resulti per la variació de l'IPC superior al 3%.

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis
fixats en el calendari de l'oferta.

Apilament de materials

Article 57. El contractista resta obligat a executar els apilaments de materials o
aparells d'obra que la propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel propietari són, de
l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva guarda i conservació serà responsable
el contractista.
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4.8.14.2 Obres per administració

Administració

Article 58. Es denominen obres per administració aquelles en què les gestions
que calgui per realitzar-les porta directament el propietari, bé per si o per un
representant seu o bé mitjançant un constructor.

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:

1) Obres per administració directa.

Article 65. es denominen obres per administració directa aquelles en què el
propietari per si o per mediació d'un representant seu, que pot ser el propi
enginyer director, expressament autoritzat a aquests efectes, porti directament
les gestions necessàries per a l'execució de l'obra, adquirint els materials,
contractant el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en
totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell
puguin realitzar, en aquestes obres el constructor, si n'hi ha, o l'encarregat de la
seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat
seu o com autònom contractat per ell, que és qui reuneix en si, per tant, la
doble personalitat de propietari i contractista.

2) Obres per administració delegada o indirecta.

Article 59. S'entén per obra per administració delegada o indirecta la que
convenen un propietari i un constructor perquè aquest, per compte d'aquell i
com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són per tant, característiques peculiars de les obres per administració delegada
o indirecta les següents:

i.

Per part del propietari, l'obligació d'abonar directament, o per
mediació del constructor, totes les despeses inherents a la
realització dels treballs convinguts, reservant-se el propietari la
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facultat de poder ordenar, bé per si o per mitjà de l'enginyer
director en seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs,
l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar
i, en definitiva, tots els elements que cregui necessaris per regular
la realització dels treballs convinguts.
ii.

Per part del constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica
dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els
mitjans auxiliars precisos i, en definitiva, tot el que, en harmonia
amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs,
percebent per això del propietari un % prefixat sobre l'import total
de les despeses efectuades i abonades pel constructor.

Liquidació d'obres per administració

Article 60. Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració
delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin
en les condicions particulars d'índole econòmica vigents en l'obra; que no n'hi
haguessin, les despeses d'administració les presentarà el constructor al
propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre que s'expressen
els documents següents tots ells conformats per l’enginyer tècnic:

1) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el
document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats
materials en l'obra.
2) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades al que estableix la legislació
vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris
de cada ofici i la seva categoria, acompanyant. a aquestes nòmines una
relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians,
etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual
corresponguin les nòmines que es presenten.
3) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de
retirada de runes.
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4) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra
que hagin pagat o en la gestió hagi intervingut el constructor, ja que el
seu abonament és sempre a compte del propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o
pagament hagi intervingut el constructor se li aplicarà, a falta de conveni
especial, un 15%, entenent que en aquest percentatge estan inclosos els
mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses
generals que al constructor originen els treballs per administració que realitzi el
benefici industrial del mateix.

Abonament al constructor dels comptes d'administració delegada

Article 61. Llevat pacte distint, els abonaments al constructor dels comptes
d'administració delegada els realitzarà el propietari mensualment segons les
parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat
representant.
Independentment, l’enginyer tècnic redactarà, amb igual periodicitat, el
mesurament de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat.
Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al constructor,
llevat que s'hagi pactat el contrari contractualment.

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells

Article 62. No obstant les facultats que en aquests treballs per administració
delegada es reserva el propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al
constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al
propietari, o en la seva representació a l’enginyer director, els preus i les
mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació
abans d'adquirir-los.

449

Disseny de les instal·lacions d’un geriàtric
Fco. José Pozo Castel i Sergio Subirats Gómez

Del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 63. Si dels parts mensuals d'obra executada que preceptivament ha de
presentar el constructor a l’enginyer director, aquest advertís que els
rendiments de la mà d'obra, en totes o en algunes de les unitats d'obra
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals generalment
admesos per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al
constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar
la producció en la quantia assenyalada per l’enginyer director.

Si feta aquesta notificació al constructor, en els mesos successius, els
rendiments no arribessin als normals, el propietari queda facultat per
rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu import del 15% que pels
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al constructor en les
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar. En cas de no
arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se
sotmetrà el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article 64. En els treballs d'obres per administració delegada, el constructor
només serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els
treballs o unitats per ell executades i també dels accidents o perjudicis que
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les
mesures precises que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En
canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 70 precedent, no serà responsable del
mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les
normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat, el constructor està obligat a reparar pel seu
compte els treballs defectuosos ia respondre també dels accidents o perjudicis
expressats en el paràgraf anterior.
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4.8.15 Valoració i abonament dels treballs

4.8.15.1 Formes d'abonament de les obres

Article 65. Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres, i llevat
que en el plec particular de condicions econòmiques es preceptuï altra cosa,
l'abonament dels treballs s'efectuarà així:
1) Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a
base de l'adjudicació, disminuïda si escau en l'import de la baixa
efectuada per l'adjudicatari.
2) Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra. Aquest preu per unitat d'obra és
invariable i s'hagi fixat per endavant, podent variar solament el nombre
d'unitats executades. Prèvia medició i aplicant al total de les diverses
unitats d'obra executades, del preu invariable estipulat per endavant per
a cadascuna d'elles, estipulat per endavant per a cadascuna d'elles,
s'abonarà al contractista l'import de les compreses en els treballs
executats i ultimats d'acord i subjecció als documents que constitueixen
el projecte, els que serviran de base per al mesurament i valoració de les
diverses unitats.
3) Tant variable per unitat d'obra. Segons les condicions en què es realitzi i
els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les
ordres de l’enginyer director. S'ha d'abonar al contractista en idèntiques
condicions al cas anterior.
4) Per llistes de jornals i rebuts de materials, autoritzats en la forma que el
present plec general de condicions econòmiques determina.
5) Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el
contracte.
Relacions valorades i certificacions

Article 66. En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o
en els plecs de condicions particulars que regeixin en l'obra, formarà el
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contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis
previstos, segons la medició que haurà practicat l’enginyer tècnic.

El treball executat pel contractista en les condicions preestablertes, es valorarà
aplicant al resultat del mesurament general, cúbica, superficial, lineal,
ponderada o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més ho
estableix aquest plec general de condicions econòmiques respecte a millores o
substitucions de materials oa les obres accessòries i especials, etc.

Al contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre
aquesta relació, se li facilitaran per l’enginyer tècnic les dades corresponents de
la relació valorada, acompanyant-los d'una nota d'enviament, a fi que, dins el
termini de 10 dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, pugui el
contractista examinar-los i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en
cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes.

Dins dels 10 dies següents a seu rebut, l'enginyer director acceptarà o rebutjarà
les reclamacions del contractista si n'hi ha, donant compte al mateix de la seva
resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el propietari contra la
resolució del l’enginyer director en la forma esmentada en els plecs generals de
condicions facultatives i legals.

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior,
expedirà l’enginyer director la certificació de les obres executades. Del seu
import es deduirà el tant per cent que per a la construcció de la fiança s'hagi
preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del
propietari, podrà certificar fins al 90% del seu import, als preus que figurin en
els documents del projecte, sense afectar-los del % de contracta.

Les certificacions es remetran al propietari, dins del mes següent al període a
què es refereixen, i tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte,
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subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la liquidació final, no
suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que
comprenen.

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al
qual la valoració es refereix. En el cas que l’enginyer director ho exigís, les
certificacions s'estendran a l'origen.

Millores d'obres lliurement executades
Article 67. Quan el contractista, fins i tot amb autorització de l’enginyer director,
emprés materials de més acurada preparació o més gran que l'assenyalat en el
projecte o substituís una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat
major preu o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra , o, en
general, introduís en aquesta i sense demanar-li, qualsevol altra modificació
que sigui beneficiosa a criteri de l’enginyer director, no tindrà dret, però, més
que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït
l'obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

Article 68. Llevat que preceptua el plec de condicions particulars d'índole
econòmica, vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida
alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que
a continuació s'expressen:

1) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades
mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu
establert.
2) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus
contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars
contractats.
3) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la
partida alçada s'abonarà íntegrament al contractista, llevat del cas que
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en el pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha
de justificar, en aquest cas el enginyer director indicarà al contractista i
amb anterioritat a la seva execució, el procediment que de seguir per
portar aquest compte, que en realitat serà d'administració, valorant els
materials i jornals als preus que figuren en el pressupost aprovat o, si no,
a els que amb anterioritat a l'execució convinguin ambdues parts,
incrementant el seu import total amb el percentatge que es fixi en el plec
de condicions particulars en concepte de despeses generals i benefici
industrial del contractista.

Abonament de esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 69. Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions i altres treballs de
qualsevol índole especial i ordinària, que per no haver estat contractats no
fossin per compte del contractista, i si no fossin contractats amb tercera
persona, tindrà el contractista l'obligació de realitzar-los i de satisfer les
despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats pel propietari
per separat de la contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al contractista, se li
abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, si s'escau,
s'especifiqui en el plec de condicions particulars.

Pagaments

Article 70. Els pagaments s'efectuaran pel propietari en els terminis prèviament
establerts, i el seu import correspondrà precisament al de les certificacions
d'obra conformades per l’enginyer director, en virtut de les quals es verifiquen
aquells.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 71. Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia
s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:
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1) Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el projecte, i sense
causa justificada no s'haguessin realitzat pel contractista al seu temps, i
l’enginyer director exigís la seva realització durant el termini de garantia,
seran valorats als preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord
amb el que estableixen els plecs particulars o, si no en els generals, en
el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la
seva realització, en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2) Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes
ocasionats per l'ús de l'edifici, per haver estat utilitzat durant aquest
termini pel propietari, es valoraran i abonaran als preus del dia,
prèviament acordats.
3) Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per
deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà
per ells al contractista.

4.8.16 Indemnitzacions mútues

4.8.16.1 Indemnització per retard del termini de terminació d’obres

Article 72. La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per
mil de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard,
comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra, llevat del que
disposa el plec particular d'aquest projecte. Les sumes resultants es
descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Demora dels pagaments per part del propietari

Article 73. Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes
següent a què correspon el termini convingut el contractista tindrà a més el dret
de percebre l'abonament d'un 5% anual (o el que es defineixi en el plec
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particular), en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps del
retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.

Si encara transcorreguessin 2 mesos a partir del terme del termini d'1 mes
sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el contractista a la resolució del
contracte, procedint a la liquidació corresponent de les obres executades i dels
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions
preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per
al'acabament de l'obra contractada o adjudicada.

No obstant l'anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte
fundat en la demora de pagaments, quan el contractista no justifiqui que en la
data de la sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats
admissibles la part de pressupost corresponent al termini de execució que
tingui assenyalat al contracte.

Millores, augments i/o reduccions d'obra
Article 74. No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en què l’enginyer
director hagi ordenat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la
qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el
contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades,
excepte cas d'error en els mesuraments del projecte a menys que l’enginyer
director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts
contractants, abans de la seva execució o ocupació, convinguin per escrit els
imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells
ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments de
obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l’enginyer director introdueixi
innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats
d'obra contractades.
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Unitats d'obra defectuoses, però acceptables

Article 75. Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però
acceptable a judici de l’enginyer director de les obres, aquest determinarà el
preu o partida d'abonament després de sentir al contractista, el qual haurà
conformar amb la dita resolució, llevat del cas en que, estant dins del termini
d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions,
sense excedir d'aquest termini.

Assegurança de les obres

Article 76. El contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant
tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de
l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per contracta
els objectes assegurats.

L'import abonat per la societat asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà
en compte a nom del propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que
es construeixi, ia mesura que aquesta es vagi realitzant.

El

reintegrament

d'aquesta

quantitat

al

contractista

s'efectuarà

per

certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat
conformitat expressa del contractista, fet en document públic, el propietari
podrà disposar d'aquest import per menesters diferents del de reconstrucció de
la part sinistrada.

La infracció del que s'ha exposat serà motiu suficient perquè el contractista
pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a
l'import dels danys causats al contractista pel sinistre i que no se li haguessin
abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització
abonada per la companyia asseguradora, respecte a l'import dels danys
causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l’enginyer
director.
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En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que
ha de ser assegurada i la seva quantia, i si res es preveu, s'entendrà que
l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses
d'assegurances,

els posarà

el contractista,

abans de

contractar, en

coneixement del propietari, a fi de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat
o objeccions.

A més s'han d'establir garanties per danys materials ocasionats per vicis i
defectes de la construcció, segons es descriu en l'article 81, en base al'article
19 de la LOE.

Conservació de l'obra

Article 77. Si el contractista, sent la seva obligació, no atén la conservació de
l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat
pel propietari abans de la recepció definitiva, l’enginyer director, en
representació del propietari , podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui
la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona
conservació, abonant-se tot per compte de la contracta.

En abandonar el contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com
en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en
el termini que l’enginyer director fixi.

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de
l'edifici sigui a càrrec del contractista, no s'hi guardaran més eines, útils,
materials, mobles, etc., Que els indispensables per a la vigilància i neteja i per
els treballs que fos necessari executar.

En tot cas, ocupat o no l'edifici, està obligat el contractista a revisar i reparar
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma que preveu el present
plec de condicions econòmiques.
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Ús pel contractista d'edifici o béns del propietari

Article 78. Quan durant l'execució de les obres ocupi el contractista, amb la
necessària i prèvia autorització del propietari, edificis o utilitzi materials o útils
que pertanyin a aquest, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer
entrega a l'acabament del contracte, en perfecte estat de conservació, reposant
els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició
ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o
edificacions, no hagués complert el contractista amb el que preveu el paràgraf
anterior, ho realitzarà el propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

Pagament de arbitris

Article 79. El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'un altre
origen, sobre tanques, enllumenat, etc., L'abonament s'ha de fer durant el
temps d'execució de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que
es realitzen, correran a càrrec de la contracta, sempre que en les condicions
particulars del projecte no es manifesta el contrari.

Garanties per danys materials ocasionats
per vicis i defectes de la construcció

Article 80. El règim de garanties exigibles per a les obres d'edificació es farà
efectiu d'acord amb l'obligatorietat que s'estableix a la LOE exigible per a
edificis destinades principalment el d'habitatge, segons disposició addicional
segona de la LOE, tenint com a referent a les següents garanties:

1) Assegurança de danys materials o assegurança de caució, per garantir,
durant 1 any, el rescabalament dels danys causats per vicis o defectes
d'execució que afectin elements de terminació o acabat de les obres,
que podrà ser substituït per la retenció per el promotor d'un 5% de
l'import de l'execució material de l'obra.
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2) Assegurança de danys materials o assegurança de caució, per garantir,
durant 3 anys, el rescabalament dels danys causats per vicis o defectes
dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin
l'incompliment dels requisits d'habitabilitat especificats en l'article 3 de la
LOE.
3) Assegurança de danys materials o assegurança de caució, per garantir,
durant 10 anys, el rescabalament dels danys materials causats per vicis
o defectes que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els
suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i
estabilitat de l'edifici.

4.9 Plec de condicions tècniques particulars

4.9.1 Prescripcions sobre els materials

4.9.1.1 Condicions generals

Article 1. Qualitat dels materials. Tots els materials a emprar en aquesta obra
seran de primera qualitat i reuniran les condicions exigides vigents referents a
materials i prototips de construcció.

Article 2. Proves i assaigs de materials. Tots els materials a què aquest capítol
es refereix podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la
contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol
altre que hagi estat especificat, i sigui necessari emprar, ha d'aprovar la
direcció de les obres, bé entès que serà rebutjat el que no reuneixi les
condicions exigides per la bona pràctica de la construcció.
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Article 3. Materials no consignats en projecte. Els materials no consignats en
projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les condicions de
bondat necessàries, segons el parer de la direcció facultativa, no tenint el
contractista dret a reclamació per aquestes condicions exigides.

Article 4. Condicions generals d'execució. Tots els treballs inclosos en el
present projecte s'executaran acuradament, d'acord amb les bones pràctiques
de la construcció, d'acord amb les condicions establertes en el Plec de
Condicions Tècniques de la Direcció General d'Enginyeria, aprovat pel Consell
Superior dels Col·legis d’enginyers, i complint estrictament les instruccions
rebudes per la direcció facultativa, no podent per tant servir de pretext al
contractista la baixa subhasta per a variar aquesta acurada execució, ni la
primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades en quant als seus
materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals.

4.9.2 Instal·lacions

4.9.2.1 Climatització i ventilació

Màquina frigorífica

Article 5. Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i
que la zona d'ubicació està completament acabada.
S’executarà el replantejament de la unitat, la col·locació i fixació de la unitat i
els seus accessoris, el connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua,
elèctrica i de recollida de condensats i la posada en marxa.

La fixació al parament serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions i la
connexió a les xarxes serà correcta. Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
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Unitat climatitzadora

Article 6. Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i
que la zona d'ubicació està completament acabada.
S’executarà el replanteig de la unitat, la col·locació i fixació de la unitat, el
connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de
condensats, i de conductes i posada en marxa.

La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions. La
connexió a les xarxes serà correcta. Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

Depòsit de gasoil

Article 7. Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte,
que les dimensions del fossat són les correctes, que s'ha disposat un llit de
sorra i que la zona d'ubicació està completament acabada.
S’executarà la descàrrega del dipòsit sobre el llit de sorra, el muntatge de
vàlvules i accessoris, la col·locació de la boca de càrrega i la tapa de registre,
la col·locació de la canonada de ventilació i del tub bus, la col · locació i fixació
de la canalització fins a la caldera, la instal·lació del grup de pressió, la
col·locació de l'equip de protecció catòdica, el connexionat a la xarxa de terra i
la realització de proves de servei.

El manteniment quedarà en condicions de servei, completament estanc i
connectat a la xarxa que ha d'alimentar. Es protegirà enfront de cops i
esquitxades.
Conductes d’aire

Article 8. Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb
els de Projecte, i que hi ha espai suficient per instal·lar.
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S’executarà el replanteig del recorregut dels conductes, el marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes, el muntatge i fixació de conductes, el
segellat de les unions, i la neteja final.

El manteniment dels conductes i embocadures quedaran estancs i exempts de
vibracions. No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o
elèctriques ni seran travessats per aquestes.

Caldera gasoil

Article 9. Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i
que la zona d'ubicació està completament acabada i condicionada. El paviment
de suport de les calderes serà de material incombustible, impermeable, estarà
anivellat i hi haurà instal·lat una bonera sifònica per al buidatge de les calderes
i el drenatge de la vàlvula de seguretat.
S’executarà el replanteig mitjançant plantilla, la presentació dels elements, el
muntatge de la caldera, el cremador i els accessoris, el connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte
d'evacuació dels productes de la combustió. Replanteig i execució del desguàs
i la posada en marxa.

El manteniment quedarà fixat sòlidament en bancada o parament i amb l'espai
suficient al seu voltant per a permetre les labors de neteja i manteniment. Es
protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i
brutícia.

Terra radiant

Article 10. Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb
els de Projecte, i que hi ha espai suficient per instal·lar. Es comprovarà que tots
els envans estan aixecats i que la xarxa de desguassos està acabada.
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S’executarà el replanteig de l'emplaçament del col·lector, la col·locació de
l'armari per al col·lector, la col·locació del col·lector, el muntatge dels circuits, la
preparació i neteja de la superfície de suport, el replanteig de la instal·lació, la
fixació del sòcol perimetral, la col·locació dels panells, el replanteig de la
canonada, la col·locació i fixació de les canonades, la connexió al col·lector, la
connexió del col·lector a la xarxa de distribució interior o a la caldera, l’abocat i
estesa de la capa de morter autoanivellant, el connexionat al sistema de control
de temperatura i la realització de proves de servei. Per finalitzar el manteniment
de la superfície acabada tindrà resistència i planeitat.

4.9.2.2 Protecció contra incendis i evacuació
Article 11. Instal·lacions per a detectar incendis, donar la senyal d’alarma i
extingir-los, amb la finalitat d’evitar que es produeixin o en cas de que s’inicien,
protegir a persones i materials.

Posada en obra
Article 12. El disseny, l’execució, la posada en funcionament i el manteniment
de les instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, deuen
complir l’establert en el “Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra
Incendis”, en les seues disposicions complementaries i en qualsevol altra
reglamentació específica que li sigui d’aplicació. La posada en funcionament de
les instal·lacions requereix la presentació, davant l’òrgan competent de la
Comunitat Autònoma.

Estaran acabats, nets i anivellats els paràmetres als que es fixin els elements
de la instal·lació.

La separació mínima entre canonades i entre aquestes i elements elèctrics serà
de 30 cm. Les canalitzacions es fixaran als paràmetres si són encastades
omplint les regates amb morter o guix, i mitjançant tacs o cargols si van per la
superfície.
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Si han de travessar l’estructura, ho faran mitjançant passatubs. Les connexions
entre tubs seran roscades i estanques, i es pintaran amb mini. Si es fa reducció
de diàmetre, es farà excèntrica.

Sistemes de protecció contra incendis

Article 13. Els sistemes de protecció contra incendis hauran de complir les
següents característiques:

1) La distància mínima entre detectors i paràmetres verticals serà de 0,5 m,
i la màxima no superarà la meitat del costat quadrat que formin els
detectors col·locats.
2) Els polsadors manuals d’alarma quedaran col·locats en llocs visibles i
accessibles.
3) Els blocs autònoms d’il·luminació d’emergència es col·locaran a una
altura del terra de 2,10 m.
4) Les BIE quedaran col·locades sobre un suport rígid, en lloc accessible,
allunyades com a màxim 5 m de portes de sortida, i el centre quedarà a
una altura del terra de 1,5 m.
5) Els extintors portàtils es col·locaran en lloc visible (preferiblement sota la
llum d’emergència), accessible, prop de la sortida, i la part superior de
l’extintor quedarà a una altura màxima de 1,70 m del terra.
6) Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors,
boques d’incendi, polsadors manuals d’alarma i dispositius de tir de
sistemes d’extinció) es deuen senyalitzar mitjançant senyals definides en
la norma UNE 23033-1 amb una mida de:
i.

210 x 210 mm quan la distància d’observació de la senyal no
excedeixi de 10 m.

ii.

420 x 420 mm quan la distància d’observació estigui compresa
entre 10 i 20 m.

iii.

594 x 594 mm quan la distància d’observació estigui compresa
entre 20 i 30 m.
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Les senyals deuran ser visibles inclús en cas de fallada en el subministrament
al enllumenat normal. Quan siguin fotolluminiscents, les seues característiques
d’emissió lluminosa deu complir amb l’establert en la norma UNE 23035-4.
Control i criteris d’acceptació i rebuig

Article 14. Tots els materials i elements de la instal·lació tindran marca AENOR
a més a més del preceptiu marcat CE en aquells components que disposin de
norma harmonitzada i hagin complit el termini d’entrada en vigor del marcat CE
com BIE’s, extintors, ruixadors o dispositius d’alarma i detecció.
Es comprovarà la col·locació i tipus d’extintors, ruixadors i detectors, les unions
i fixacions dels sistemes d’incendi, de presses

d’alimentació i equips de

mànega, dimensions d’elements, la qualitat de tots els elements i de la
instal·lació, i de l’adequat al projecte.

Es faran probes de servei a la instal·lació: se li faran probes de estanqueïtat i
resistència mecànica a les boques d’incendi equipades. Es comprovarà la
estanqueïtat de conductes i accessoris de ruixadors. Es comprovarà el correcte
funcionament de la instal·lació de ruixadors i detectors. La instal·lació serà
realitzada per un inspector homologat que estendrà el corresponent certificat.

Criteris de mesura
Article 15. En cas de que en el pressupost del projecte o el contracte d’obra no
s’especifiquin altres criteris, s’adoptaran la pauta de mesurar la unitat o longitud
acabada i provada.

Condicions de conservació i manteniment
Article 16. A continuació s’exposaran les condicions bàsiques i generals de
conservació i manteniment. En el preceptiu “Llibre de l’Edifici”, a redactar un
cop finalitzada l’obra, també s’inclourà el major detall possible de les mateixes.
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La modificació, canvi d’ús, ampliació... es realitzarà per un tècnic especialista.
El manteniment de la instal·lació de protecció contra incendis, es realitzarà per
un tècnic especialista.

Anualment es realitzaran les següents revisions per tal de garantir el bon
funcionament de tota la instal·lació:

1) Es realitzarà una revisió general de la lluminària per tal de detectar
possibles deficiències i si es precisen substituir bateries, làmpades o
altres elements.
2) El tècnic revisarà els extintors i cada 5 anys es realitzarà el timbrat.
3) El tècnic revisarà les BIE’s i cada 5 anys es realitzarà una proba de
resistència a la mànega sotmetent-la a pressions de proba de 15 kg/cm2.
4) El tècnic especialista revisarà la xarxa de detecció i alarma.

4.9.2.3 Fusteria de taller, fusteria metàl·lica i pintura

Article 17. Portes de fusta. Les portes de fusta que s'empren en l'obra hauran
de tenir l'aprovació del Ministeri de Indústria, l'autorització d'ús del MOPU o un
document d'idoneïtat tècnica expedit pel IETCC.

Els cèrcols dels marcs interiors seran de primera qualitat, amb una escairada
mínima de 7x5 cm.

Article 18. Tancaments metàl·lics de finestres i portes. Els perfils emprats en la
confecció de finestres i portes metàl·liques, seran especials de doble junta i
compliran totes les prescripcions legals. No s'admetran rebaves ni curvatures,
rebutjant els elements que pateixin algun defecte de fabricació.

Article 19. Vidres. Envidrament de buits interiors o exteriors en edificis
mitjançant vidres plans, dobles amb càmera, trempats i especials.
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Seran vidres trempats, transparents, translúcids, opacs o reflectants, plans o
especials. En vidres de doble fulla amb càmera d’aire, aquesta estarà tancada
hermèticament i contindrà aire deshidratat, amb una temperatura de rosada
menor de -58ºC. Els vidres presenten els cantells llisos, sense mossegades,
ondulacions i sense risc de tall. Els vidres trempats i plans presentaran les
cares planes i paral·leles, sense defectes aparents en massa i superfície. Les
llunes portaran el cantell polit.

Aniran acompanyats del certificat de conformitat amb el marcat CE segons la
norma harmonitzada UNE-EN corresponent, declarant expressament marca i
fabricant i segons la tipologia: densitat, duresa, mòdul de Young, coeficient de
Poisson, resistència a la flexió, resistència als canvis de temperatura, coeficient
de

dilatació,

conductivitat

tèrmica,

transmissió

i

reflexió

lluminosa,

comportament al foc, resistència a vent, neu i cargues, aïllament acústic.

Article 20. Pintura al tremp. Estarà composta per una cua dissolta en aigua i un
pigment mineral finament dispers amb l'addició d'un antiferment tipus formol per
evitar la putrefacció de la cua. Els pigments a utilitzar podran ser:

1) Blanc de zinc, que complirà la UNE 48041.
2) Litopó, que complirà la UNE 48040.
3) Biòxid de titani, segons la UNE 48044.

També podran emprar barreges d'aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat
bàsic. Aquests dos últims productes, considerats com a càrregues, no podran
entrar en una proporció major del 25% del pes del pigment.

Pintura plàstica. Està composta per un vehicle format per vernís adquirit i els
pigments estan constituïts de biòxid de titani i colors resistents.

Article 21. Colors, olis, vernissos, etc. Totes les substàncies d'ús general en la
pintura han de ser de gran qualitat. Els colors reuniran les condicions següents:

1) Facilitat d'estendre i cobrir perfectament les superfícies.
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2) Fixesa en la seva tinta.
3) Facultat d'incorporar a l'oli, color, etc.
4) Ser inalterables a l'acció dels olis o d'altres colors.
5) Insolubilitat a l'aigua.

Els olis i vernissos reuniran les següents condicions:

1) Ser inalterables per l'acció de l'aire.
2) Conservar la fixesa dels colors.
3) Transparència i color perfectes.

Els colors estaran ben mòlts i seran barrejats amb l'oli, ben purificats i sense
pòsits. El seu color serà groc clar, no s'admetrà el que en usar-los, deixin
taques o ràfegues que indiquin la presència de substàncies estranyes.

Article 22. Canonada de ferro galvanitzat. La designació de pesos, gruixos de
paret, toleràncies, etc. s'ajustaran a les corresponents normes DIN. Els
maniguets d'unió seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta esmerilada.

Baixants. Les baixants tant d'aigües pluvials com fecals seran de fibrociment o
materials plàstics que disposin autorització d'ús. No s'admetran baixants de
diàmetre inferior a 90 mm. Les canonada de polietilè compliran tots els requisits
exigits en HS4.

Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions
Gibault.

4.9.2.4 Fontaneria
Article 23. Compren la instal·lació de distribució des de l’escomesa fins a
l’edifici, la distribució interior i tots els aparells sanitaris, grifaria... per
abastiment d’aigua sanitària freda i calenta.
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Els tubs i accessoris per a l’escomesa i distribució podran ser de fundació,
polietilè..., per aigua freda de coure, acer galvanitzat, polietilè... per a aigua
calenta de polietilè reticulat, polipropilè, polibutilè, acer inoxidable...
La instal·lació s’adaptarà al disposat en l’Exigència “Subministrament d’Aigua”
desenvolupada en el Document Bàsic de Salubritat del Codi Tècnic de
l’Edificació i al Reial Decret 1751/1998 Reglament de Instal·lacions Tèrmiques
en els Edificis RITE, normes de l’empresa subministradora i normes UNE
corresponents.

Els materials emprats en la xarxa seran resistents a la corrosió, no presentaran
incompatibilitat electroquímica entre sí, seran resistents a les temperatures de
servei o al mínim de 40ºC.

Les canonades soterrades es col·locaran respectant les distàncies a altres
instal·lacions i protegides de la corrosió, esforços mecànics i gelades.
L’escomesa serà accessible, amb la clau de toma, tindrà un sols ramal i
disposarà d’una clau de tall exterior en el límit de l’edifici. De la mateixa manera
que la resta de la instal·lació quedarà protegida de temperatures inferiors a
2ºC. Es disposarà un filtre davant del comptador que retè els residus de l’aigua.
El comptador general s’emmagatzemarà en un armari o arqueta segons
condicions de l’empresa subministradora junt a les claus de tall general, de pas,
de comptador i de retenció. Es col·locaran claus de pas en els muntants
verticals dels quals surtin les derivacions particulars que han de discorri per
zones comunes als edificis.

Es disposaran sistemes antiretorn després dels comptadors, en la base de les
ascendents, abans dels equips de tractament d’aigua, en els tubs d’alimentació
no destinats a usos domèstics i abans dels aparells de climatització o
refrigeració.
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Les canonades es col·locaran distanciades un mínim de 3 cm entre elles i dels
paràmetres i aïllades amb escumes elastòmeres o conductes plàstics i fixades
de forma que puguin dilatar-se lliurement. Quan es proveeixi la possibilitat de
condensacions en les mateixes, es col·locaran aïllants o conductes plàstics a
mode de paravapor.

La separació entre tubs de ACS i aigua freda serà de 4 cm, de 3 cm amb
canonades de gas i de 30 cm amb conductes d’electricitat o telecomunicacions

Es col·locaran tubs passamurs on les canonades passin forjats o paraments.
Les canonades quedaran fixades de forma que puguin dilatar-se lliurement, i no
es produeixi fletxes majors de 2 mm. Les canonades d’aigua calenta tindran
una pendent de 0,2% si la circulació és forçada, i del 0,5% si es per gravetat.

Si fos necessari la seua instal·lació, el grup motobomba es col·locarà en planta
baixa o soterrani cuidant l’aïllament acústic de la sala en la qual s’ubiqui.
Disposarà de bancada adequada per tal d’evitar qualsevol transmissió de
vibracions per elements rígids o estructurals, així es disposarà de connectors
flexibles.

Tots els conductes en els quals hi circuli aigua a velocitats de 1,5 a 2 m/s
disposaran de suports antivibradors per tal d’evitar la transmissió de sorolls.
Les unions entre canonades serà estanca. En tubs d’acer galvanitzat les unions
seran roscades d’acord a la UNE 10242:95. Els tubs de coure podran soldar-se
o utilitzar maniguets mecànics i en el cas dels tubs de plàstics es seguiran les
indicacions del fabricant.

Finalment es col·locaran els aparells sanitaris omplerts amb silicona neutra
fungicida les fixacions i juntes. Disposaran de tancament hidràulic mitjançant
sifó. Si els aparells són metàl·lics es connectaran a la toma de terra. Els
inodors contaran amb marca CE i seguiran les especificacions imposades per
la norma UNE EN 997.
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Control i criteris d’acceptació i rebuig
Article 24. S’identificaran tots els materials i components comprovant el seu
marcat, diàmetres, conformitat amb el projecte i que no siguin defectuosos.
Portaran distintius MICT, ANAIP i AENOR. Si la direcció facultativa ho disposa,
als tubs se’ls faran assajos per tipus i diàmetre segons norma UNE, d’aspecte,
mesures, toleràncies, de tracció i d’adherència, espessor mig, massa i
uniformitat del recobriment galvànic.

Es comprovarà que les conduccions, dispositius, i la instal·lació en general,
tenen

les

característiques

exigides,

han

sigut

col·locats

segons

les

especificacions del projecte.

Es faran probes de servei a tota la instal·lació: de pressió, estanqueïtat,
comprovació de la xarxa sota pressió estàtica màxima, circulació de l’aigua per
la xarxa, cabal i pressió residual de les boques d’incendi, grup de pressió,
simultaneïtat de consum, i cabal en punt més llunyà.
Per això l’empresa instal·ladora omplirà la instal·lació d’aigua amb les aixetes
terminals obertes per a assegurar la purga després es tancarà el circuit i es
carregarà a la pressió de proba. Per a instal·lacions de canonades metàl·liques
es realitzarà les probes segons la UNE 100151:88 i per a les termoplàstiques i
multicapa la norma UNE ENV 2108:02.
En el cas d’ACS es realitzarà les probes de cabal i temperatura en els punts
d’aigua, cabal i temperatura contemplant la simultaneïtat, temps en obtenció
d’aigua a la temperatura estipulada en l’aixeta més allunyada, mesura de
temperatures de xarxa i comprovació de gradient de temperatura en
l’acumulador entre l’entrada i sortida que ha de ser inferior a 3ºC.
Tot seguit s’exposaran les condicions bàsiques i generals de conservació i
manteniment:
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1) Cada 6 mesos es realitzarà una revisió per a detectar els possibles
degotejos o taques per humitat i la comprovació del bon funcionament
de les claus de pas.
2) Qualsevol manipulació dels aparells sanitaris estarà limitada a personal
qualificat que prèviament haurà tancat les claus de pas corresponents.
3) Si la instal·lació pertany inutilitzada més de 6 mesos, serà necessari
buidar el circuit sent necessari per a la nova posta en marxa en servei el
rentat del mateix.
4) El rejuntat de les bases dels sanitaris es realitzarà cada 5 anys, eliminat
totalment en l’antic i substituint-lo per un tancament adequat.

4.9.2.5 Equips solars

Captadors

Article 25. Els captadors seran subministrats en gàbies de fusta adequades per
al seu trasllat o elevació mitjançant carretons elevadors.

Les gàbies s'emmagatzemaran dipositant sobre sòl pla i sota cobert. En cas de
emmagatzematge exterior, es cobriran les gàbies per protegir l'aigua de pluja.

En el cas que els captadors, un cop desembalats i prèviament a la seva
muntatge sobre els perfils de suport, hagin de ser deixats de forma interina a la
intempèrie, es col·locaran amb un angle mínim d'inclinació de 20º i màxim de
80º, amb la coberta de vidre cap amunt. S'evitarà la posició horitzontal i vertical.

Fins que els captadors no estiguin plens de fluid caloportador és convenient
cobrir-los, per tal d'evitar excessives dilatacions.

Depòsits acumuladors
Article 26. S'instal·laran en la sala de màquines a la sota planta de l’edifici
subjecte als talons de la paret mitjançant espàrrecs roscats.
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A l’espera de la seva instal·lació, pot ser emmagatzemat de manera horitzontal
o vertical en el sòl sense desembalar per evitar cops.

Caldera

Article 27. Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte
i que la zona d'ubicació està completament acabada i condicionada. El
paviment de suport de la caldera serà de material incombustible, impermeable,
estarà anivellat i hi haurà instal·lat una bonera sifònica per al buidatge de la
caldera i el drenatge de la vàlvula de seguretat.
S’executarà el replanteig mitjançant plantilla, la presentació dels elements, el
muntatge de la caldera, el cremador i els accessoris, el connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte
d'evacuació dels productes de la combustió, el replanteig i execució del
desguàs i la posada en marxa.

Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i
brutícia.

Canonades de circuits i demés elements

Article 28. Seran tots ells de primera qualitat, evitant que en l'emmagatzematge
d'espera per a la seva instal·lació estiguin en qualsevol lloc exposats a danys
per cops o descoberts del seu embalatge de fàbrica.

Recepció captadors-estructura

Article 29. El formigó emprat com a base de sustentació dels captadors ha de
complir que l'àrid utilitzat sigui net, solt i aspre, exempt de substàncies
orgàniques o partícules terroses, per la qual cosa si cal es tamisarà i rentarà
convenientment amb aigua potable.

474

Disseny de les instal·lacions d’un geriàtric
Fco. José Pozo Castel i Sergio Subirats Gómez

El ciment ha de ser lent, de marca de fàbrica i perfectament sec, el seu pes
específic ha de ser com a mínim de 3,05 kg/dm3 i la finor de moltura, residu del
5% en el tamís de 900 malles i del 20% en el de 4900. Els rodons per armar el
formigó seran d'acer A-41.

4.9.2.6 Electricitat

Canalitzacions elèctriques

Article 30. Els cables es disposaran dins de tubs o canals, fixats directament
sobre les parets, enterrats, directament encastats en estructures, a l'interior de
buits de la construcció, sota motllures, en safata o suport de safata, segons
s'indica en Memòria, Plànols i Mesuraments.

Abans d'iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, hauran d'estar executats els
elements estructurals que hagin de suportar o en els que hagi de ser
encastada: forjats, envans, etc. Excepte quan en estar previstes s'hagin deixat
preparades les necessàries canalitzacions a l'executar l'obra prèvia, haurà de
replantejar sobre aquesta en forma visible la situació de les caixes de
mecanismes, de registre i protecció, així com el recorregut de les línies,
assenyalant de forma convenient la naturalesa de cada element.

Article 31. Conductors aïllats baix tubs protectors. Els tubs protectors poden
ser:

1) Tub i accessoris metàl·lics.
2) Tub i accessoris no metàl·lics.
3) Tub i accessoris compostos (constituïts per materials metàl·lics i no
metàl·lics).
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Els tubs es classifiquen tal com disposen les normes següents:

1) UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemes de tubs rígids.
2) UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemes de tubs corbables.
3) UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemes de tubs flexibles.
4) UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemes de tubs enterrats.

Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no
han de ser inferiors als declarats per al sistema de tubs.

La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes,
aspreses o fissures susceptibles de danyar els conductors o cables aïllats o de
causar ferides a instal·ladors o usuaris.

Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats a les
instal·lacions elèctriques són les que es prescriuen en la UNE-EN 60.423. Per
als tubs enterrats, les dimensions es corresponen amb les indicades en la
norma UNE-EN 50.086 -2-4. Per a la resta dels tubs, les dimensions seran les
establertes en la norma corresponent de les esmentades anteriorment. La
denominació es realitzarà en funció del diàmetre exterior. El diàmetre interior
mínim haurà de ser declarat pel fabricant.

Pel que fa a la resistència als efectes del foc considerats en la norma particular
per a cada tipus de tub, se seguirà el que estableix l'aplicació de la Directiva de
Productes de la Construcció (89/106/CEE).

Article 32. Conductors aïllats fixats directament sobre les parets. Aquestes
instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a
0,6/1 kV, proveïts d'aïllament i coberta (s'inclouen cables armats o amb
aïllament mineral). Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte
les següents prescripcions:

1) Es fixaran sobre les parets mitjançant brides, abraçadores, o collarets de
manera que no perjudiquin les cobertes dels mateixos.
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2) Per tal de que els cables no siguin susceptibles de doblegar-per efecte
del seu propi pes, els punts de fixació dels mateixos estaran
suficientment pròxims. La distància entre dos punts de fixació
successius, no excedirà de 0,40 metres.
3) Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i
condicions d'instal·lació en què s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran cables
armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s'establirà una protecció
mecànica complementària sobre els mateixos.
4) S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció
en contra fixada en la Norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest
radi no serà inferior a 10 vegades el diàmetre exterior del cable.
5) Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es
podran efectuar per la part anterior o posterior a aquestes, deixant una
distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la canalització
no elèctrica i la coberta dels cables quan l'encreuament s'efectuï per la
part anterior d'aquella.
6) Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels
locals o emplaçaments així ho exigeixin, utilitzant-se a aquest fi caixes o
altres dispositius adequats. L'estanquitat podrà quedar assegurada amb
l'ajuda de premsaestopes.
7) Els empalmaments i connexions es faran per mitjà de caixes o
dispositius equivalents proveïts de tapes desmuntables que assegurin
alhora la continuïtat de la protecció mecànica establerta, l'aïllament i la
inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas
necessari.

Article 33. Conductors aïllats enterrats. Les condicions per a aquestes
canalitzacions, en les quals els conductors aïllats hauran d'anar sota tub llevat
que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1kV, s'establiran d'acord amb el
que assenyala la Instrucció ITC-BT-07 i ITC-BT- 21.

Article 34. Conductors aïllats directament encastats en estructures. Per a
aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta
(inclosos cables armats o amb aïllament mineral). La temperatura mínima i
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màxima d'instal·lació i servei serà de –5 º C i 90 º C respectivament (polietilè
reticulat o etilè-propilè).

Article 35. Conductors aïllats a l'interior de la construcció. Els cables utilitzats
seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.

Els cables o tubs podran instal·lar directament en els buits de la construcció
amb la condició que siguin no propagadors de la flama.

Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran
estar disposats en murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de
conductes continus o bé estaran compresos entre dues superfícies paral·leles
com en el cas de falsos sostres o murs amb cambres d'aire.

La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels
cables o tubs, i la seva dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el
diàmetre exterior de major secció d'aquests, amb un mínim de 20 mil·límetres.

Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels
locals immediats, tindran suficient solidesa per protegir aquestes contra accions
previsibles.

S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els
canvis de direcció dels mateixos en un nombre elevat o de petit radi de
curvatura.

La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària
la destrucció parcial de les parets, sostres, etc., O els seus guarnits i
decoracions.

Els empalmaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant per a
ells les caixes de derivació adequades.
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S'evitarà que puguin produir infiltracions, fugues o condensacions d'aigua que
puguin penetrar a l'interior del buit, prestant especial atenció a la
impermeabilitat dels seus murs exteriors, així com a la proximitat de canonades
de conducció de líquids, penetració d'aigua en efectuar la neteja de sòls,
possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc.

Article 36. Conductors aïllats baix canals protectores. La canal protectora és un
material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o no, destinat
a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables
utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.

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

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

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i
horitzontals o paral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on
s'efectua la instal·lació.

Les canals amb conductivitat elèctrica han de connectar a la xarxa de terra, la
seva continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada. La tapa de les
canals quedarà sempre accessible.
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Article 37. Conductors aïllats baix motllures. Aquestes canalitzacions estan
constituïdes per cables allotjats en ranures sota motllures. Es poden utilitzar
únicament en locals o emplaçaments classificats com secs, temporalment
humits i brutícia. Els cables seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V.

Les motllures compliran les següents condicions:

1) Les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal·lar sense
dificultat per elles els conductors o cables. En principi, no es col·locarà
més d'un conductor per ranura, admetent, però, col·locar diversos
conductors sempre que pertanyin al mateix circuit i la ranura present
dimensions adequades.
2) L'amplada de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció
igual o inferior a 6 mm2 seran, com a mínim, de 6 mm.

Per a la instal·lació de les motllures es tindrà en compte:

1) Les motllures no han de presentar discontinuïtat alguna en tota la
longitud on contribueixen a la protecció mecànica dels conductors. En
els canvis de direcció, els angles de les ranures seran obtusos.
2) Les canalitzacions podran col·locar al nivell del sostre o immediatament
damunt dels sòcols. En absència d'aquests, la part inferior de la motllura
estarà, com a mínim, a 10 cm per sobre del terra.
3) En el cas d'utilitzar sòcols ranurats, el conductor aïllat més baix estarà,
com a mínim, a 1,5 cm per sobre del terra.
4) Quan no puguin evitar encreuaments d'aquestes canalitzacions amb les
destinades a un altre ús (aigua, gas, etc.), s'utilitzarà una motllura
especialment concebuda per a aquests encreuaments o preferentment
un tub rígid encastat que sobresortirà per una i altra banda de la cruïlla.
La separació entre dues canalitzacions que es creuin serà, com a mínim
d'1 cm en el cas d'utilitzar motllures especials per a l'encreuament i 3
cm, en el cas d'utilitzar tubs rígids encastats.
5) Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant
dispositius de connexió amb cargol o sistemes equivalents.
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6) Les motllures no estaran totalment encastades a la paret ni recobertes
per papers, tapisseries o qualsevol altre material, havent de quedar la
seva coberta sempre a l'aire.
7) Abans de col·locar les motllures de fusta sobre una paret, s'ha
d'assegurar que la paret està prou seca, en cas contrari, les motllures se
separaran de la paret per mitjà d'un producte hidròfug.

Article 38. Conductors aïllats en safata o suport de safates. Només s'utilitzaran
conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament
mineral), unipolars o multipolars segons norma UNE 20.460 -5-52.

El material usat per a la fabricació serà acer laminat de primera qualitat,
galvanitzat per immersió. L'amplada de les canaletes serà de 100 mm com a
mínim, amb increments de 100 en 100 mm. La longitud dels trams rectes serà
de dos metres. El fabricant indicarà en el seu catàleg la càrrega màxima
admissible, en N/m, en funció de l'amplada i de la distància entre suports. Tots
els accessoris, com colzes, canvis de pla, reduccions, tes, unions, suports, etc.,
tindran la mateixa qualitat que la safata.

Les safates i els seus accessoris es subjectaran a sostres i paraments
mitjançant ferraments de suspensió, a distàncies tals que no es produeixin
fletxes superiors a 10 mm i estaran perfectament alineades amb els
tancaments dels locals.

No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports per
mitjà de soldadura, cal utilitzar peces d'unió i cargols cadmiada. Per a les
unions o derivacions de línies s'utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a
les safates.

Article 39. Normes d'instal·lació en presència d'altres canalitzacions no
elèctriques. En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no
elèctriques, es disposaran de manera que entre les superfícies exteriors
d'ambdues es mantingui una distància mínima de 3 cm. En cas de proximitat
amb conductes de calefacció, d'aire calent, vapor o fum, les canalitzacions
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elèctriques s'establiran de manera que no puguin assolir una temperatura
perillosa i, per tant, es mantindran separades per una distància convenient o
per mitjà de pantalles calorífugues.

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

Article 40. Accessibilitat a les instal·lacions. Les canalitzacions hauran d'estar
disposades de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés a les
seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de forma que
mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui
procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc.

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

Les cobertes, tapes o envolvents, comandaments i polsadors de maniobra
d'aparells tals com mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc. instal·lats
als locals humits o mullats, seran de material aïllant.

Conductors

Article 41. Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del
projecte, segons s'indica en Memòria, Plànols i Mesuraments.

Article 42. Materials. Els conductors seran dels següents tipus:

1) De 450/750 V de tensió nominal.
i.

Conductor: de coure.
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ii.

Formació: unipolars.

iii.

Aïllament: policlorur de vinil (PVC).

iv.

Tensió de prova: 2.500 V.

v.

Instal·lació: sota tub.

vi.

Normativa d'aplicació: UNE 21.031.

2) De 0,6/1 kV de tensió nominal.
i.

Conductor: de coure (o d'alumini, quan ho requereixin les
especificacions del projecte).

ii.

Formació: uni-bi-tri-tetrapolars.

iii.

Aïllament: policlorur de vinil (PVC) o polietilè reticulat (XLPE).

iv.

Tensió de prova: 4.000 V.

v.

Instal·lació: a l'aire o en safata.

vi.

Normativa d'aplicació: UNE 21.123.

Els conductors de coure electrolític es fabricaran de qualitat i resistència
mecànica uniforme, i el seu coeficient de resistivitat a 20 ºC serà del 98% al
100%. Aniran proveïts de bany de recobriment d'estany, que haurà de resistir la
següent prova: A una mostra neta i seca de fil estanyat se li dóna la forma de
cercle de diàmetre equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre del fil, a
continuació de la qual cosa se submergeix durant un minut en una solució
d'àcid hidroclorídric de 1,088 de pes específic a una temperatura de 20 ºC.
Aquesta operació s'efectuarà dues vegades, després de les quals no s'han
d'apreciar punts negres en el fil. La capacitat mínima de l'aïllament dels
conductors serà de 500 V.
Els conductors de secció igual o superior a 6 mm 2 han d'estar constituïts per
cable obtingut per trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció
del conductor de què es tracti.

Article 43. Dimensionament. Per a la selecció dels conductors actius del cable
adequat a cada càrrega s'utilitzarà el més desfavorable entre els següents
criteris:
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1) Intensitat màxima admissible. Com intensitat es prendrà la pròpia de
cada càrrega. Partint de les intensitats nominals així establertes, es
triarà la secció del cable que admeti aquesta intensitat d'acord a les
prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ITC-BT-19
o les recomanacions del fabricant, adoptant els oportuns coeficients
correctors segons les condicions de la instal·lació. Quant a coeficients
de majoració de la càrrega, s'han de tenir presents les Instruccions ITCBT-44 per a receptors d'enllumenat i ITC-BT-47 per a receptors de
motor.
2) Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es
determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l'origen de la
instal·lació i qualsevol punt d'utilització, sigui menor del 3% de la tensió
nominal en l'origen de la instal·lació, per a enllumenat, i del 5 % per als
altres usos, considerant alimentats tots els receptors susceptibles de
funcionar simultàniament. Per a la derivació individual la caiguda de
tensió màxima admissible serà del 1,5%. El valor de la caiguda de tensió
podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior i la de la derivació
individual, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la
suma dels valors límits especificats per a ambdues.
3) Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema
durant l'arrencada de motors no ha de provocar condicions que
impedeixin l'arrencada dels mateixos, desconnexió dels contactors,
parpelleig d'enllumenat, etc.

La secció del conductor neutre serà l'especificada en la Instrucció ITC-BT-07,
apartat 1, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la
instal·lació.

Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius
especificats en l'apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada
per la taula 2 de la ITC-BT-18, en funció de la secció dels conductors de fase o
polars de la instal·lació. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que
aquests o bé en forma independent, seguint-se a aquest respecte el que
assenyalen les normes particulars de l'empresa distribuïdora de l'energia.
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Article 44. Identificació de les instal·lacions. Les canalitzacions elèctriques
s'establiran de forma que per convenient identificació dels seus circuits i
elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc.

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables,
especialment pel que fa al conductor neutre i el conductor de protecció.
Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus aïllaments.
Quan hi hagi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un conductor
de fase el seu pas posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color
blau clar. Al conductor de protecció se l'identificarà pel color verd-groc. Tots els
conductors de fase, o si escau, aquells per als quals no es prevegi la seva
passada posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris.

Article 45. Resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica. La rigidesa dielèctrica
serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi durant
1 minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial, sent U la
tensió màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V.

Els corrents de fuga no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a
cada un dels circuits en què aquesta pugui dividir a efectes de la seva
protecció, a la sensibilitat que presentin els interruptors diferencials instal·lats
com protecció contra els contactes indirectes.
Caixes d’entroncament

Article 46. Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes
apropiades de material plàstic resistent incombustible o metàl·liques, en aquest
cas estaran aïllades interiorment i protegides contra l'oxidació. Les dimensions
d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els
conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà igual, almenys, a
una vegada i mitja el diàmetre del tub major, amb un mínim de 40 mm, el costat
o diàmetre de la caixa serà d'almenys 80 mm. Quan es vulguin fer estanques
les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar
premsaestopes adequats. En cap cas es permetrà la unió de conductors, com
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empalmaments o derivacions per simple retorciment o enrotllament entre si
dels conductors, sinó que haurà de realitzar sempre utilitzant borns de
connexió.

Els conductes es fixaran fermament a totes les caixes de sortida,
d'empalmament i de pas, amb contrafemelles i casquets. Es tindrà cura de que
quedi al descobert el nombre total de fils de rosca a fi que el casquet pugui ser
perfectament estret contra l'extrem del conducte, després de les quals
s'estrenyerà la contrafemella per posar fermament el casquet en contacte
elèctric amb la caixa.

Els conductes i caixes se subjectaran per mitjà de perns de fiador en maó buit,
per mitjà de perns d'expansió en formigó i maó massís i claus Split sobre
metall. Els perns de fiador de tipus cargol s'usaran en instal·lacions
permanents, els de tipus de rosca quan es precisi desmuntar la instal·lació, i els
perns d'expansió seran d'obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i
capaços de resistir una tracció mínima de 20 kg. No es farà ús de claus per
mitjà de subjecció de caixes o conductes.

Mecanismes i preses de corrent

Article 47. Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit en
què estiguin col·locats sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o
tancant els circuits sense possibilitat de torma una posició intermèdia. Seran
del tipus tancat i de material aïllant. Les dimensions de les peces de contacte
seran tals que la temperatura no pugui excedir de 65 ºC en cap de les seves
peces. La seva construcció serà tal que permeti realitzar un nombre total de
10.000 maniobres d'obertura i tancament, amb la seva càrrega nominal a la
tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i
estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 volts.

Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva
intensitat i tensió nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes
elles de posada a terra.
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Tots ells aniran instal·lats a l'interior de caixes encastades en els paraments, de
manera que a l'exterior només podrà aparèixer el comandament totalment aïllat
i la tapa embellidora.

En el cas en què existeixin dos mecanismes junts, ambdós s'allotjaran en la
mateixa caixa, la qual haurà d'estar dimensionada prou per evitar falsos
contactes.

Aparellatge de comandament i protecció

Article 48. Quadres elèctrics. Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran
en obra sense cap defecte. Estaran dissenyats seguint els requisits d'aquestes
especificacions i es construiran d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica
Internacional (CEI).

Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i
curtcircuits. La protecció contra corrents de defecte cap a terra es farà per
circuit o grup de circuits segons s'indica en el projecte, mitjançant l'ús
d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada, segons ITC-BT-24.Els
quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes
admeses de tensió i freqüència seran del +5% sobre el valor nominal.

Els quadres seran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la
pols i la humitat, acoblats i cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts
per una estructura metàl·lica de perfils laminats en fred, adequada per al
muntatge sobre el sòl, i panells de tancament de xapa d'acer de fort gruix, o de
qualsevol altre material que sigui mecànicament resistent i no inflamable.

Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de
material plàstic, amb la part frontal transparent.

Les portes estaran proveïdes amb una junta d'estanqueïtat de neoprè o
material similar, per evitar l'entrada de pols.
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Tots els cables s'instal·laran dins de canalets proveïda de tapa desmuntable.
Els cables de força aniran en canaletes diferents en tot el recorregut de les
canaletes per als cables de comandament i control.

Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres
elements una distància mínima igual a la recomanada pel fabricant dels
aparells, en qualsevol cas mai inferior a la quarta part de la dimensió de
l'aparell en la direcció considerada.

La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplària la
necessària per a la col·locació dels components i igual a un múltiple sencer del
mòdul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats per poder ser ampliats per
ambdós extrems.

Els aparells indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc.), dispositius de
comandament (polsadors, interruptors, commutadors, etc.), panells sinòptics,
etc., es muntaran sobre la part frontal dels quadres.

Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de
l'exterior pel front.

El cablejat interior dels quadres es durà fins a una regleta de borns situada al
costat de les entrades dels cables des de l'exterior.

Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la
corrosió per mitjà d'una imprimació a base de dues mans de pintura
anticorrosiva i una pintura d'acabat de color que s'especifiqui a les
Mesuraments o, si no, per la Direcció Tècnica durant el transcurs de la
instal·lació.

La construcció i disseny dels quadres hauran de proporcionar seguretat al
personal i garantir un perfecte funcionament sota totes les condicions de servei,
i en particular:
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1) Els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o
manteniment estant el quadre en servei no tindran peces en tensió al
descobert.
2) El quadre i tots els seus components seran capaços de suportar les
corrents de curtcircuit (kA) segons especificacions ressenyades en
plànols i amidaments.

Article 49. Interruptors automàtics. En l'origen de la instal·lació i el més prop
possible del punt d'alimentació a la mateixa, es col·locarà el quadre general de
comandament i protecció, en el qual es disposarà un interruptor general de tall
omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cada un
dels circuits que parteixen d'aquest quadre.

La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de
cada circuit es farà amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall
omnipolar, amb corba tèrmica de tall per a la protecció a sobrecàrregues i
sistema de tall electromagnètic per a la protecció de curtcircuits.

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran en
l'origen d'aquests, així com en els punts en què la intensitat admissible
disminueixi per canvis deguts a secció, condicions d'instal·lació, sistema
d'execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant això, no s'exigeix
instal·lar dispositius de protecció en l'origen d'un circuit en què es presenti una
disminució de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi
assegurada per un altre dispositiu instal·lat anteriorment.

Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tir lliure i tindran un indicador de
posició. L'accionament serà directe per pols amb mecanismes de tancament
per energia acumulada. L'accionament serà manual o manual i elèctric, segons
s'indiqui en l'esquema o sigui necessari per necessitats d'automatisme.
Portaran marcades la intensitat i tensió nominals de funcionament, així com el
signe indicador del seu desconnexió.
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L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els
interruptors situats aigües avall, després d'ell.

Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d'acció directa.

Article 50. Guardamotors. Els contactors guardamotors seran adequats per a
l'arrencada directe de motors, amb corrent d'arrencada màxima del 600% de la
nominal i corrent de desconnexió igual a la nominal.

La longevitat de l'aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense
manteniment, en condicions de servei normals (connecta estant el motor parat i
desconnecta durant la marxa normal) serà d'almenys 500.000 maniobres.

La protecció contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relés tèrmics per a les
tres fases, amb rearmament manual accionable des de l'interior del quadre.

En cas d'arrencada dur, de llarga durada, s'instal·laran relés tèrmics de
característica retardada. En cap cas es permetrà curtcircuitar el relé durant
l'arrencada.

La verificació del relé tèrmic, previ ajustament a la intensitat nominal del motor,
es farà fent girar el motor a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió s'haurà
de fer al cap d'alguns minuts.

Cada contactor portarà dos contactes normalment tancats i dos normalment
oberts per enclavaments amb altres aparells.

Article 51. Fusibles. Els fusibles seran d'alta capacitat de ruptura, limitadors de
corrent i d'acció lenta quan vagin instal·lats en circuits de protecció de motors.

Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors òhmics seran
d'alta capacitat ruptura i d'acció ràpida.
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Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de
manera que no es pugui projectar metall en fondre. Portaran marcades la
intensitat i tensió nominals de treball.

No seran admissibles elements en els que la reposició del fusible pugui
suposar un perill d'accident. Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui
ser retirada fàcilment de la base.

Interruptors diferencials

Article 52. La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les
següents mesures:

1) Protecció per aïllament de les parts actives.
2) Protecció per mitjà de barreres o envoltants.
3) Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.

Article 53. Seccionadors. Els seccionadors en càrrega seran de connexió i
desconnexió brusca, ambdues independents de l'acció de l'operador.

Els seccionadors seran adequats per a servei continu i capaços d'obrir i tancar
el corrent nominal a tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a
0,7.

Article 54. Enfangats. L'embarrat principal constarà de tres barres per a les
fases i una, amb la meitat de la secció de les fases, per al neutre. La barra de
neutre haurà de ser seccionable a l'entrada del quadre.

Les barres seran de coure electrolític d'alta conductivitat i adequades per
suportar la intensitat de plena càrrega i els corrents de curtcircuit que
s'especifiquin en memòria i plànols.

Es disposarà també d'una barra independent de terra, de secció adequada per
proporcionar la posada a terra de les parts metàl·liques no conductores dels
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aparells, la carcassa del quadre i, si n'hi ha, els conductors de protecció dels
cables en sortida.

Article 55. Premsaestopes i etiquetes. Els quadres aniran completament
cablejats fins a les regletes d'entrada i sortida.

S'han de proveir premsaestopes per a totes les entrades i sortides dels cables
del quadre; els premsaestopes seran de doble tancament per a cables armats i
de tancament senzill per a cables sense armar.

Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l'interior del quadre
mitjançant nombres que corresponguin a la designació de l'esquema. Les
etiquetes seran marcades de forma indeleble i fàcilment llegible.

A la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d'identificació dels circuits,
constituïdes per plaques de xapa d'alumini fermament fixades als panells
frontals, impreses al forn, amb fons negre mat i rètols i zones d'estampació en
alumini polit. El fabricant podrà adoptar qualsevol solució per al material de les
etiquetes, el seu suport i la impressió, sempre que sigui duradora i fàcilment
llegible.

En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm
d'altura sobre fons blanc.

Receptors d'enllumenat

Article 56. Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les
normes de la sèrie UNE-EN 60598.

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no
han d'excedir de 5 kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar
aquest pes, no han de presentar entroncaments intermedis i l'esforç haurà de
realitzar sobre un element diferent del born de connexió.
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Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II
o Classe III, hauran de tenir un element de connexió per a la seva posada a
terra, que anirà connectat de manera fiable i permanent al conductor de
protecció del circuit.

L'ús de làmpades de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc.), es
permetrà quan la seva ubicació estigui fora del volum d'accessibilitat o quan
s'instal·lin barreres o envoltants separadores.

En instal·lacions d'enllumenat amb làmpades de descàrrega realitzades en
locals en què funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid,
s'hauran de prendre les mesures necessàries per evitar la possibilitat
d'accidents causats per il·lusió òptica originada per l'efecte estroboscòpic.

Els circuits d'alimentació estaran previstos per transportar la càrrega deguda
als propis receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmònics
i d'arrencada. Per receptors amb llums de descàrrega, la càrrega mínima
prevista en voltiamperis serà de 1,8 vegades la potència en watts dels llums.
En el cas de distribucions monofàsiques, el conductor neutre tindrà la mateixa
secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient diferent per al càlcul de la
secció dels conductors, sempre que el factor de potència de cada receptor sigui
major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cada un dels elements
associats a les làmpades i els corrents d'arrencada, que tant aquestes com
aquells puguin produir. En aquest cas, el coeficient serà el que resulti.

En el cas de receptors amb llums de descàrrega serà obligatòria la
compensació del factor de potència fins a un valor mínim de 0,9.

En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (pe 12 V) s'ha de preveure la
utilització de transformadors adequats, per assegurar una adequada protecció
tèrmica, contra curtcircuits i sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics.
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Per als rètols lluminosos i per instal·lacions que els alimenten amb tensions
assignades de sortida en buit compreses entre 1 i 10 kV s'aplicarà el que
disposa la norma UNE-EN 50.107.

Receptors de motor

Article 57. Els motors per instal·lar de manera que l'aproximació a les seves
parts en moviment no pugui ser causa d'accident. Els motors no han d'estar en
contacte amb matèries fàcilment combustibles i se situaran de manera que no
puguin provocar la ignició d'aquestes.

Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d'estar
dimensionats per a una intensitat del 125% de la intensitat a plena càrrega del
motor. Els conductors de connexió que alimenten a diversos motors, han
d'estar dimensionats per una intensitat no inferior a la suma del 125% de la
intensitat a plena càrrega del motor de major potència, més la intensitat a plena
càrrega de tots els altres.

Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en
totes les fases, havent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que
cobreixi, en els motors trifàsics, el risc de la falta de tensió en una de les fases.
En el cas de motors amb arrencador estrella-triangle, s'assegurarà la protecció,
tant per a la connexió en estrella com en triangle.

Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall
automàtic de l'alimentació, quan l'arrencada espontani del motor, com a
conseqüència del restabliment de la tensió, pugui provocar accidents, o
perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE 20.460 -4-45.

Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es
poguessin produir efectes que perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin
pertorbacions inacceptables al funcionament d'altres receptors o instal·lacions.
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En general, els motors de potència superior a 0,75 quilowatts han de comptar
reòstats d'arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de
corrent entre el període d'arrencada i el de marxa normal que correspongui a la
seva plena càrrega, segons les característiques del motor que ha d'indicar la
seva placa, sigui superiora l'assenyalada en el quadre següent:

1) De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5.
2) De 1,50 kW a 5 kW: 3,0.
3) De 5 kW a 15 kW: 2.
4) Més de 15 kW: 1,5.

Tots els motors de potència superior a 5 kW tindran sis borns de connexió, amb
tensió de la xarxa corresponent a la connexió en triangle del bobinatge (motor
de 230/400 V per a xarxes de 230 V entre fases i de 400/693 V per a xarxes de
400 V entre fases), de manera que serà sempre possible efectuar una
arrencada en estrella-triangle del motor.

Els motors han de complir, tant en dimensions i formes constructives, com en
l'assignació

de

potència

als

diversos

mides

de

carcassa,

amb

les

recomanacions europees IEC i les normes UNE, DIN i VDE. Les normes UNE
específiques per a motors són la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113,
20.121, 20.122 i 20.324.

Per a la instal·lació al terra s'usarà normalment la forma constructiva B-3, amb
dos plats de suport, un extrem d'eix lliure i carcassa amb potes. Per muntatge
vertical, els motors portaran coixinets previstos per suportar el pes del rotor i de
la politja.

La classe de protecció es determina en les normes UNE 20.324 i DIN 40.050.
Tots els motors hauran de tenir la classe de protecció IP 44 (protecció contra
contactes accidentals amb eina i contra la penetració de cossos sòlids amb
diàmetre major d'1 mm, protecció contra esquitxades d'aigua provinent de
qualsevol direcció), excepte per instal·lació a la intempèrie o en ambient humit
o polsegós i dins d'unitats de tractament d'aire, on es ursarán motors amb
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classe de protecció IP 54 (protecció total contra contactes involuntaris de
qualsevol classe, protecció contra dipòsits de pols, protecció contra
esquitxades d'aigua provinent de qualsevol direcció).

Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb
refrigeració de superfície.

Tots els motors hauran de tenir, almenys, la classe d'aïllament B, que admet un
increment màxim de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambient de
referència de 40 ºC, amb un límit màxim de temperatura del debanament de
130 ºC.

El diàmetre i longitud de l'eix, les dimensions de les xavetes i l'altura de l'eix
sobre la base estaran d'acord a les recomanacions IEC.

La qualitat dels materials amb què estan fabricats els motors seran les que
s'indiquen a continuació:

1) Carcassa: de ferro fos d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes
de refrigeració.
2) Estator: paquet de xapa magnètica i bobinatge de coure electrolític,
muntats en estret contacte amb la carcassa per disminuir la resistència
tèrmica al pas de la calor cap a l'exterior d'aquesta. La impregnació del
bobinatge per l'aïllament elèctric s'obtindrà evitant la formació de
bombolles i haurà de resistir les sol · licitacions tèrmiques i dinàmiques a
les quals ve sotmès.
3) Rotor: format per un paquet ranurat de xapa magnètica, on s'allotjarà el
davanado secundari en forma de gàbia d'aliatge d'alumini, simple o
doble.
4) Eix: d'acer dur.
5) Ventilador: interior (per a les classes IP 44 i IP 54), d'alumini fos, solidari
amb el rotor, o de plàstic injectat.
6) Rodaments: d'esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i
capaços de suportar lleugers empentes axials en els motors d'eix
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horitzontal (se seguiran les instruccions del fabricant quant a marca,
tipus i quantitat de greix necessari per a la lubricació i la seva durada).
7) Caixes de borns i tapa: de ferro fos amb entrada de cables a través
d'orificis roscats amb premsa-estopes.

Per a la correcta selecció d'un motor, que es farà parell servei continu, hauran
de considerar tots i cadascun dels següents factors:

1) Potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les
pèrdues per transmissió.
2) Velocitat de rotació de la màquina accionada.
3) Característiques de l'escomesa elèctrica (nombre de fases, tensió i
freqüència).
4) Classe de protecció (IP 44 o IP 54).
5) Classe d'aïllament (B o F).
6) Forma constructiva.
7) Temperatura màxima del fluid refrigerant (aire ambient) i cota sobre el
nivell del mar del lloc on són.
8) Moment d'inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la
velocitat de rotació del motor
9) Corba del parell resistent en funció de la velocitat.

Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació
compreses entre el 5% en més o menys. Si són de preveure desviacions cap a
la baixa superiors a l'esmentat valor, la potència del motor haurà de "deratarse"
de manera proporcional, tenint en compte que, a més, disminuirà també el
parell d'arrencada proporcional al quadrat de la tensió.

Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, s'ha de comprovar que
la resistència d'aïllament del bobinatge estatórico sigui superiors a 1,5
megahomios. En cas que sigui inferior, el motor serà rebutjat per la DO i haurà
de ser assecat en un taller especialitzat, seguint les instruccions del fabricant, o
substituït per un altre.
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El nombre de pols del motor es triarà d'acord a la velocitat de rotació de la
màquina accionada.

En cas d'acoblament d'equips (com ventiladors) per mitjà de politges i corretges
trapezoïdals, el nombre de pols del motor s'escollirà de manera que la relació
entre velocitats de rotació del motor i del ventilador sigui inferior a 2,5.

Tots els motors portaran una placa de característiques, situada en lloc visible i
escrita de forma indeleble, en la qual apareixeran, almenys, les dades
següents:

1) Potència del motor.
2) Velocitat de rotació.
3) Intensitat de corrent a la (es) tensió (és) de funcionament.
4) Intensitat d'arrencada.
5) Tensió (és) de funcionament.
6) Nom del fabricant i model.

Postes a terra

Article 58. Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la
tensió que, respecte a terra, puguin presentar en un moment donat les masses
metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc
que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni
protecció alguna, d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora no
pertanyent a aquest, mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grup
d'elèctrodes enterrats en el sòl.

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el
conjunt d'instal·lacions, edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin
diferències de potencial perilloses i que, alhora, permeti el pas a terra dels
corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric.
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L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser
tals que:

1) El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les
normes de protecció i de funcionament de la instal·lació i es mantingui
d'aquesta manera al llarg del temps.
2) Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuga puguin circular
sense perill, particularment des del punt de vista de sol·licitacions
tèrmiques, mecàniques i elèctriques.
3) La

solidesa

o

la

protecció

mecànica

quedi

assegurada

amb

independència de les condicions estimades d'influències externes.
4) Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisi que poguessin
afectar a altres parts metàl·liques.

Inspeccions i proves en fabrica

Article 59. L'aparellatge se sotmetrà en fàbrica a una sèrie d'assajos per
comprovar que estan lliures de defectes mecànics i elèctrics.

En particular es faran almenys les següents comprovacions:

1) Es mesurarà la resistència d'aïllament amb relació a terra i entre
conductors, que tindrà un valor d'almenys 0,50 MOhm.
2) Una prova de rigidesa dielèctrica, que s'efectuarà aplicant una tensió
igual a dues vegades la tensió nominal més 1.000 volts, amb un mínim
de 1.500 volts, durant 1 minut a la freqüència nominal. Aquest assaig es
realitzarà estant els aparells d'interrupció tancats i els curtcircuits
instal·lats com en servei normal.
3) S'han d'inspeccionar visualment tots els aparells i es comprovarà el
funcionament mecànic de totes les parts mòbils.
4) Es posarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relés
actuen correctament.
5) Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d'acord amb els valors
subministrats pel fabricant.
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Aquestes proves podran realitzar, a petició de la DO, en presència del tècnic
encarregat per la mateixa.

Quan s'exigeixin els certificats d'assaig, l'EIM enviarà els protocols d'assaig,
degudament certificats pel fabricant, a la DO.

Control

Article 60. Es realitzaran totes les anàlisis, verificacions, comprovacions,
assajos, proves i experiències amb els materials, elements o parts de la
instal·lació que s'ordenin pel Tècnic Director de la mateixa, sent executats en
laboratori que designi la direcció, a càrrec de la contracta.

Abans del seu ús en l'obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a emprar,
les característiques tècniques, així com les de la seva posada en obra, han
quedat ja especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel Tècnic
Director o persona en qui aquest delegui, sense l'aprovació no podrà procedir a
la seva ocupació. Els que per mala qualitat, falta de protecció o aïllament o
altres defectes no s'estimin admissibles per aquell, hauran de ser retirats
immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials no constituirà la
seva recepció definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol moment
aquells que presentin algun defecte no apreciat anteriorment, tot a costa, si cal,
de desfer la instal·lació o muntatge executats amb ells. Per tant, la
responsabilitat del contractista en el compliment de les especificacions dels
materials no cessarà mentre no siguin rebuts definitivament els treballs en els
que s'hagin emprat.

Seguretat

Article 61. En general, basant-nos en la Llei de prevenció de riscos laborals i
les especificacions de les normes NTE, es compliran, entre altres, les següents
condicions de seguretat:
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1) Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en
l'execució de la mateixa com en el seu manteniment, els treballs es
realitzaran sense tensió, assegurant la inexistència d'aquesta mitjançant
els corresponents aparells de mesura i comprovació.
2) En el lloc de treball es trobarà sempre un mínim de dos operaris.
3) S'utilitzaran guants i eines aïllants.
4) Quan s'usin aparells o eines elèctrics, a més de connectar-los a terra
quan així ho necessitin, estaran dotats d'un grau d'aïllament II, o estaran
alimentats amb una tensió inferior a 50 V mitjançant transformadors de
seguretat.
5) Seran bloquejats en posició d'obertura, si és possible, cada un dels
aparells de protecció, seccionament i maniobra, col·locant en el seu
comandament un rètol amb la prohibició de maniobrar-lo.
6) No es restablirà el servei en finalitzar els treballs abans d'haver
comprovat que no hi hagi cap perill.
7) En general, mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o
en la seva proximitat, usaran roba sense accessoris metàl·lics i evitaran
l'ús innecessari d'objectes de metall o articles inflamables; portaran les
eines o equips en bosses i utilitzaran calçat aïllant, al menys, sense
ferramentes ni claus en les soles.
8) Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat
d'obligat compliment relatives a seguretat, higiene i salut en el treball, i
les ordenances municipals que siguin d'aplicació.

Neteja

Article 62. Abans de la Recepció provisional, els quadres es netejaran de pols,
pintura, pellofes i de qualsevol material que pugui haver-se acumulat durant el
curs de l'obra al seu interior o a l'exterior.

Manteniment

Article 63. Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui
per causa d'avaries o per efectuar modificacions en la mateixa, s'han de tenir
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en compte totes les especificacions ressenyades en els apartats d'execució,
control i seguretat, en la mateixa forma que si es tractés d' una instal·lació
nova. S'aprofitarà la ocasió per comprovar l'estat general de la instal·lació,
substituint o reparant aquells elements que ho precisin, utilitzant materials de
característiques similars als reemplaçats.

Criteris de mesurament

Article 64. Les unitats d'obra seran mesures d'acord amb els especificat en la
normativa vigent, o bé, en el cas que aquesta no sigui suficient explícita, en la
forma ressenyada en el Plec Particular de Condicions que els sigui d'aplicació,
o fins i tot tal com figurin aquestes unitats en l'Estat de Mesuraments del
Projecte. A les unitats mesures se'ls aplicaran els preus que figuren en el
Pressupost, en els quals es consideren incloses totes les despeses de
transport, indemnitzacions i l'import dels drets fiscals amb els quals es trobin
gravats per les diferents administracions, a més de les despeses generals de la
contracta. Si hagués necessitat de realitzar alguna unitat d'obra no compresa
en el Projecte, es formalitzarà el corresponent preu contradictori.

Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metre), segons
tipus i dimensions.

En el mesurament s'entendran inclosos tots els accessoris necessaris per al
muntatge (grapes, terminals, borns, premsaestopes, caixes de derivació, etc.),
així com la mà d'obra per al transport a l'interior de l'obra, muntatge i proves de
recepció.

Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i
connexionades. La connexió dels cables als elements receptors (quadres,
motors,

resistències,

aparells

de

control,

etc.)

serà

efectuada

pel

subministrador del mateix element receptor. El transport dels materials a
l'interior de l'obra estarà a càrrec de l'EIM.
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5.1 Instal·lació de climatització i ventilació

Import
Codi

Designació

Preu (€)

Quant.

Total (€)

7,20

1.324,80 m2

9.538,56

5,62

9,31 m

52,32

4,15

2,86 m

11,87

5,74

75,13 m

431,25

Capa de 5 cm de gruix de morter
autoanivellant compost de ciments
i terres amb una granulometria
seleccionada,
1.1

aigua

i

additius

especials. Inclús subministrament
fins

a

l'obra

formigonera,

des

del

camió

descàrrega

a

màquina de bombeig, transport
fins

a

la

zona

de

treball

i

abocament.
Conquilla d'escuma elastòmera, a
força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb
1.2

un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 19,0
mm de diàmetre interior i 25,0 mm
de gruix.
Conquilla d'escuma elastòmera, a
força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb

1.3

un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 23,0
mm de diàmetre interior i 20,0 mm
de gruix.
Conquilla d'escuma elastòmera, a

1.4

força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb
un elevat factor de resistència a la
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difusió del vapor d'aigua, de 23,0
mm de diàmetre interior i 25,0 mm
de gruix.
Conquilla d'escuma elastòmera, a
força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb
1.5

un elevat factor de resistència a la

5,07

4,25 m

21,55

6,86

199,02 m

1.365,28

5,66

17,41 m

98,54

7,71

116,16 m

difusió del vapor d'aigua, de 29,0
mm de diàmetre interior i 21,0 mm
de gruix.
Conquilla d'escuma elastòmera, a
força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb
1.6

un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 29,0
mm de diàmetre interior i 25,0 mm
de gruix.
Conquilla d'escuma elastòmera, a
força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb

1.7

un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 36,0
mm de diàmetre interior i 21,5 mm
de gruix.
Conquilla d'escuma elastòmera, a
força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb

1.8

un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 36,0
mm de diàmetre interior i 27,0 mm
de gruix.
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Conquilla d'escuma elastòmera, a
força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb
1.9

un elevat factor de resistència a la

9,42

183,66 m

1.730,08

10,90

67,25 m

733,03

12,97

58,67 m

760,95

13,68

2,52 m

2,72

57,73 m

difusió del vapor d'aigua, de 43,5
mm de diàmetre interior i 27,0 mm
de gruix.
Conquilla d'escuma elastòmera, a
força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb
1.10

un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 55,0
mm de diàmetre interior i 28,5 mm
de gruix.
Conquilla d'escuma elastòmera, a
força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb

1.11

un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 65,0
mm de diàmetre interior i 29,0 mm
de gruix.
Conquilla d'escuma elastòmera, a
força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb

1.12

un elevat factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de 77,0
mm de diàmetre interior i 30,0 mm
de gruix.
Conquilla cilíndrica modelada de

1.13

llana de vidre de 27,0 mm de
diàmetre interior i 40,0 mm de

157,03

gruix.
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Conquilla cilíndrica modelada de
1.14

llana de vidre de 34,0 mm de
diàmetre interior i 40,0 mm de

3,00

1,92 m

5,76

3,32

10,85 m

36,02

3,91

16,55 m

64,71

4,49

0,50 m

2,25

4,64

21,88 m

101,52

6,18

117,24 m

724,54

6,58

17,94 m

118,05

11,48

42,34 l

481,83

1,16

106,31 kg

123,32

gruix.
Conquilla cilíndrica modelada de
1.15

llana de vidre de 42,0 mm de
diàmetre interior i 40,0 mm de
gruix.
Conquilla cilíndrica modelada de

1.16

llana de vidre de 60,0 mm de
diàmetre interior i 40,0 mm de
gruix.
Conquilla cilíndrica modelada de

1.17

llana de vidre de 76,0 mm de
diàmetre interior i 40,0 mm de
gruix.
Conquilla cilíndrica modelada de

1.18

llana de vidre de 48,0 mm de
diàmetre interior i 50,0 mm de
gruix.
Conquilla cilíndrica modelada de

1.19

llana de vidre de 76,0 mm de
diàmetre interior i 50,0 mm de
gruix.
Conquilla cilíndrica modelada de

1.20

llana de vidre de 89,0 mm de
diàmetre interior i 50,0 mm de
gruix.

1.21

Adhesiu

per

camisa

aïllant

elastòmera.
Emulsió asfàltica per a protecció

1.22

de camises aïllants de llana de
vidre, segons UNE 104231.
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Pintura
1.23

protectora

de

polietilè

clorosulfonat, de color blanc, per a

23,62

8,85 kg

209,04

15,24

557,68 Ut

8.499,04

15,63

203,54 Ut

3.181,33

11,25

619,05 Ut

6.964,31

1,57

412,59 m

647,77

1,61

382,29 m

615,49

0,90

526,99 m²

474,29

0,66

93,00 m

61,38

aïllament en exteriors.
Panell
1.24

portatubs

aïllant

de

1450x850 mm i 11 mm de gruix,
de poliestirè expandit (EPS), de 30
kg/m3 de densitat.
Panell

portatubs

aïllant

de

1450x850 mm i 11 mm de gruix,
1.25

de poliestirè expandit (EPS), de 30
kg/m3

de

densitat,

"UPONOR

IBERIA".
Panell aïllant modelat, de galets,
de 960x650 mm i 20 mm de gruix,
de
1.26

poliestirè

expandit

(EPS),

"UPONOR IBERIA", de 20 kg/m3
de

densitat,

conductivitat

coeficient
tèrmica

de
0,031

W/(mK).
1.27

1.28

1.29

Banda d'escuma de polietilè (PE),
de 150x7 mm.
Banda d'escuma de polietilè (PE),
de 150x7 mm, "UPONOR IBERIA".
Film

de

polietilè,

"UPONOR

IBERIA".
Tub rígid de PVC, enrotllable,
corbable en calent, de color negre,
de 16 mm de diàmetre nominal,

1.30

per a una canalització fixa en
superfície.

Resistència

a

la

compressió 1250 N, resistència al
impacte 2 joules, temperatura de
treball –5ºC fins 60ºC, amb grau
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de protecció IP 547 segons UNE
20324,

propietats

elèctriques:

aïllant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNEEN 61386-22.
Tub rígid de PVC, enrotllable,
corbable en calent, de color negre,
diàmetre nominal 32 mm, per a
una canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250
1.31

N, resistència al impacte 2 joules,
temperatura de treball –5ºC fins

1,69

55,00 m

84,50

0,26

144,00 m

37,44

0,45

18,00 m

8,10

3,93

95,97 Ut

377,16

60ºC, amb grau de protecció IP
547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador
de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22.
Cable

unipolar

conductor
1.32

H07V-K

multifilar

de

amb
coure

classe 5 (-K) de 1,5 mm2 de
secció, amb aïllament de PVC (V),
sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031-3.
Cable

unipolar

conductor
1.33

H07V-K

multifilar

de

amb
coure

classe 5 (-K) de 2,5 mm2 de
secció, amb aïllament de PVC (V),
sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031-3.
Adaptador per a connexió de tub

1.34

de 16 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix a col·lector modular plàstic.
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Adaptador per a connexió de tub
1.35

de 16 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix a col·lector modular plàstic,

4,03

98,00 Ut

394,94

208,24

1,00 Ut

208,24

275,70

0,99 Ut

272,94

309,44

2,95 Ut

912,85

343,17

1,97 Ut

676,05

"UPONOR IBERIA".
Col·lector modular plàstic per 3
circuïts de diàmetre 1", compost
de 2 vàlvules de pas de 1", 2
1.36

termòmetres, clau d'ompliment, 2
purgadors

automàtics,

buidatge,

2

taps

clau

terminals

de
i

suports.
Col·lector modular plàstic per a 5
circuits de diàmetre 1", compost de
2 vàlvules de pas de 1", 2
1.37

termòmetres, clau d'ompliment, 2
purgadors

automàtics,

buidatge,

2

taps

clau

terminals

de
i

suports.
Col·lector modular plàstic per a 6
circuits de diàmetre 1", compost de
2 vàlvules de pas de 1", 2
1.38

termòmetres, clau d'ompliment, 2
purgadors

automàtics,

buidatge,

2

taps

clau

terminals

de
i

suports.
Col·lector modular plàstic per a 7
circuits de diàmetre 1", compost de
2 vàlvules de pas de 1", 2
1.39

termòmetres, clau d'ompliment, 2
purgadors

automàtics,

buidatge,

2

taps

clau

terminals

de
i

suports.
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Col·lector modular plàstic per a 8
circuits de diàmetre 1", compost de
2 vàlvules de pas de 1", 2
1.40

termòmetres, clau d'ompliment, 2
purgadors

automàtics,

buidatge,

2

taps

clau

376,90

0,98 Ut

369,36

212,71

1,02 Ut

216,96

313,91

2,99 Ut

938,59

347,64

4,00 Ut

1.390,56

102,63

1,00 Ut

102,63

127,38

5,90 Ut

751,54

de

terminals

i

suports.
Col·lector modular plàstic per 3
circuïts de diàmetre 1"," UPONOR
IBERIA", compost de 2 vàlvules de
1.41

pas de 1", 2 termòmetres, 2
purgadors

automàtics,

clau

d'ompliment, clau de buidatge, 2
taps terminals i suports.
Col·lector modular plàstic per a 6
circuits de diàmetre 1","UPONOR
IBERIA", compost de 2 vàlvules de
1.42

pas de 1", 2 termòmetres, 2
purgadors

automàtics,

clau

d'ompliment, clau de buidatge, 2
taps terminals i suports.
Col·lector modular plàstic per a 7
circuits de diàmetre 1","UPONOR
IBERIA", compost de 2 vàlvules de
1.43

pas de 1", 2 termòmetres, 2
purgadors

automàtics,

clau

d'ompliment, clau de buidatge, 2
taps terminals i suports.
1.44

Armari de 550x100x500 mm, per
col·lector de 2 a 4 sortides.
.

1.45

Armari de 550x100x700 mm, per
col·lector de 5 a 7 sortides.
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1.46

Armari de 550x100x1000 mm, per
col·lector de 8 a 12 sortides.

159,66

0,98 Ut

156,47

105,27

1,02 Ut

107,38

130,65

7,00 Ut

914,55

1,62

95,97 Ut

155,47

1,66

98,00 Ut

162,68

125,52

1,00 Ut

125,52

58,78

1,00 Ut

58,78

6,73

14,00 Ut

94,22

3,15

4,00 Ut

12,60

Armari de 550x100x500 mm, per
1.47

col·lector de

2

a 4

sortides,

"UPONOR IBERIA".
Armari de 550x100x700 mm, per
1.48

col·lector de

5

a 7

sortides,

"UPONOR IBERIA".
Curvatubs
1.49

de

plàstic,

per

canonada de 16 i 17 mm de
diàmetre exterior.
Curvatubs de plàstic, "UPONOR

1.50

IBERIA", per canonada de 16 i 17
mm de diàmetre exterior.
Electrobomba centrífuga de tres
velocitats, amb una potència de
0,071

kW,

boques

roscades

mascle de 1", altura de la bomba
1.51

130 mm, amb cos d'impulsió de
ferro

colat,

tecnopolímer,

impulsor
eix

motor

de
d'acer

cromat, aïllament classe H, per a
una

alimentació

monofàsica

a

230 V i 50 Hz de freqüència.
1.52

Comptador

d'aigua

freda,

per

roscar, de 3/4" de diàmetre.
Purgador automàtic d'aire amb
boia i rosca de diàmetre 1/2", cos i

1.53

tapa de llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i una
temperatura màxima de 110ºC.

1.54

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 3/8".
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1.55

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1/2".

4,02

4,00 Ut

16,08

5,79

4,00 Ut

23,16

9,54

14,00 Ut

133,56

14,84

2,00 Ut

29,68

3,26

2,00 Ut

6,52

5,04

2,00 Ut

10,08

4,30

2,00 Ut

8,60

4,69

0,70 m

3,28

7,10

9,31 m

66,10

8,50

110,51 m

939,34

11,34

228,50 m

2.591,19

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat
1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

per roscar de 3/4".
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1".
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1 1/4".
Vàlvula de retenció de llautó per
roscar de 3/4".
Vàlvula de retenció de llautó per
roscar de 1".
Vàlvula de seguretat, de llautó,

1.61

amb

rosca

de

diàmetre

1/2",

tarada a 3 bar de pressió.
Tub de coure rígid amb paret de 1
1.62

mm de gruix i 13/15 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 1057.
Tub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 16/18 mm de

1.63

diàmetre, segons UNE-EN 1057,
amb el preu incrementat el 20% en
concepte

d'accessoris

i

peces

especials.
Tub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 20/22 mm de
1.64

diàmetre, segons UNE-EN 1057,
amb el preu incrementat el 20% en
concepte

d'accessoris

i

peces

especials.
1.65

Tub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 26/28 mm de
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diàmetre, segons UNE-EN 1057,
amb el preu incrementat el 20% en
concepte

d'accessoris

i

peces

especials.
Tub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 33/35 mm de
1.66

diàmetre, segons UNE-EN 1057,

14,98

124,71 m

1.868,16

18,37

205,54 m

3.775,77

27,89

83,80 m

2.337,18

51,37

117,79 m

6.050,87

60,09

2,52 m

amb el preu incrementat el 20% en
concepte

d'accessoris

i

peces

especials.
Tub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 40/42 mm de
1.67

diàmetre, segons UNE-EN 1057,
amb el preu incrementat el 20% en
concepte

d'accessoris

i

peces

especials.
Tub de coure rígid amb paret de
1,5 mm de gruix i 51/54 mm de
1.68

diàmetre, segons UNE-EN 1057,
amb el preu incrementat el 20% en
concepte

d'accessoris

i

peces

especials.
Tub de coure rígid amb paret de
1,5 mm de gruix i 61/64 mm de
1.69

diàmetre, segons UNE-EN 1057,
amb el preu incrementat el 20% en
concepte

d'accessoris

i

peces

especials.
Tub de coure rígid amb paret de
1.70

1,5 mm de gruix i 73/76 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 1057,
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amb el preu incrementat el 20% en
concepte

d'accessoris

i

peces

especials.
Tub de coure rígid amb paret de 2
mm de gruix i 85/89 mm de
1.71

diàmetre, segons UNE-EN 1057,
amb el preu incrementat el 20% en
concepte

d'accessoris

i

70,17

17,94 m

1.258,85

0,30

9,31 Ut

2,79

0,35

110,51 Ut

38,68

0,47

228,50 Ut

107,40

0,62

124,71 Ut

77,32

0,77

205,54 Ut

158,27

1,16

83,80 Ut

97,21

peces

especials.
Material auxiliar per a muntatge i
1.72

subjecció

a

l'obra

de

les

canonades de coure rígid, de
16/18 mm de diàmetre.
Material auxiliar per a muntatge i

1.73

subjecció

a

l'obra

de

les

canonades de coure rígid, de
20/22 mm de diàmetre.
Material auxiliar per a muntatge i

1.74

subjecció

a

l'obra

de

les

canonades de coure rígid, de
26/28 mm de diàmetre.
Material auxiliar per a muntatge i

1.75

subjecció

a

l'obra

de

les

canonades de coure rígid, de
33/35 mm de diàmetre.
Material auxiliar per a muntatge i

1.76

subjecció

a

l'obra

de

les

canonades de coure rígid, de
40/42 mm de diàmetre.
Material auxiliar per a muntatge i

1.77

subjecció

a

l'obra

de

les

canonades de coure rígid, de
51/54 mm de diàmetre.
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Material auxiliar per a muntatge i
1.78

subjecció

a

l'obra

de

les

canonades de coure rígid, de

2,14

117,79 Ut

252,07

2,50

2,52 Ut

2,92

17,94 Ut

52,38

1,81

2.641,27 m

4.780,70

1,86

2.667,35 m

4.961,27

1,36

2,00 Ut

2,72

16,15

4,00 Ut

64,60

35,11

4,00 Ut

140,44

61/64 mm de diàmetre.
Material auxiliar per a muntatge i
1.79

subjecció

a

l'obra

de

les

canonades de coure rígid, de
73/76 mm de diàmetre.
Material auxiliar per a muntatge i

1.80

subjecció

a

l'obra

de

les

canonades de coure rígid, de
85/89 mm de diàmetre.
Canonada

de

polietilè

reticulat

(PE-X) amb barrera d'oxigen i
1.81

capa de protecció de PE modificat,
de 16 mm de diàmetre exterior i
1,8 mm de gruix, sèrie 5, segons
UNE-EN ISO 15875-2.
Canonada
(PE-X)

de

amb

polietilè

reticulat

barrera

d'oxigen

(EVAL) i amb capa de protecció
1.82

de PE modificat, PRO EvalPEX
"UPONOR IBERIA", de 16 mm de
diàmetre exterior i 1,8 mm de
gruix, sèrie 5, segons UNE -EN
ISO 15875-2.

1.83

Material auxiliar per instal·lacions
de fontaneria.
Maneguet antivibració, de goma,

1.84

amb rosca de 1", per a una pressió
màxima de treball de 10 bar.

1.85

Maneguet antivibració, de goma,
amb rosca de 2 1/2", per a una
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pressió màxima de treball de 10
bar.
Filtre

retenidor

de

residus de

llautó, amb tamís d'acer inoxidable
amb perforacions de 0,4 mm de
1.86

diàmetre, amb rosca de 3/4", per a

7,87

2,00 Ut

15,74

12,53

2,00 Ut

25,06

327,09

1,00 Ut

327,09

5.444,37

1,00 Ut

5.444,37

una pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura màxima
de 110ºC.
Filtre

retenidor

de

residus de

llautó, amb tamís d'acer inoxidable
amb perforacions de 0,4 mm de
1.87

diàmetre, amb rosca de 1", per a
una pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura màxima
de 110ºC.
Vas

d'expansió

tancat

d'acer

inoxidable, amb capacitat de 150 l,

1.88

especial

per

a

d'energia

solar

aplicacions

tèrmica,

amb

membrana resistent al glicol i a les
altes temperatures, temperatura
òptima de treball entre –10ºC i
100ºC.
Caldera

de

peu

de

baixa

temperatura, model Logano GE
315 "BUDERUS". Disposa d’un
cos de fosa de ferro GL 180M, 3
1.89

passos

de

fums

envoltant

completament la llar enterament
refrigerat per aigua, fort aïllament
tèrmic,

porta

frontal

amb

possibilitat de gir a esquerra o
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dreta, per cremador pressuritzat de
gasoil o gas, potència útil de 106 a
140 kW, rendiment 96%. Aquest
model té 6 elements ensamblats,
amb

quadre

de

regulació

Logamatic 4211 per a la regulació
de la caldera en funció de la
temperatura exterior.
1.90

1.91

Rails d'insonorització per a caldera
GE315 "BUDERUS".
Silenciador de xemeneia per a
caldera GE315 "BUDERUS".
Maneguets

1.92

d'estanquitat

per

302,68

1,00 Ut

302,6

649,30

1,00 Ut

649,30

51,75

1,00 Ut

51,75

461,83

1,00 Ut

461,83

157,20

1,00 Ut

157,20

146,46

1,00 Ut

146,46

800,64

1,00 Ut

800,64

a

silenciador de xemeneia, per a
caldera GE315 "BUDERUS".
Central electrònica de regulació
per al control de la temperatura del
circuit de calefacció amb actuació
sobre les vàlvules mescladores,

1.93

els cremadors i les bombes de
circulació, i control de fins a dues
calderes, composta per central
electrònica, sonda exterior, quatre
sondes d'immersió en els circuits
d'anada.
Mòdul de ambient, per al control

1.94

de la temperatura de cada circuit
de radiadors.

1.95

Posada en marxa del cremador
per gasoil.
Cremador pressuritzat modulant

1.96

per gasoil, de potència màxima
178 kW, amb encesa electrònica.

519

Disseny de les instal·lacions d’un geriàtric
Fco. José Pozo Castel i Sergio Subirats Gómez

Dipòsit de gasoil de xapa d'acer,
soterrat, de simple paret contingut
en cubell, amb una capacitat de
5.000
1.97

litres,

per

a

consums

col·lectius, segons UNE 62350.
Tractament exterior: granallat SA 2

1.825,85

1,00 Ut

1.825,85

126,93

1,00 Ut

126,93

173,07

1,00 Ut

173,07

32,47

1,00 Ut

32,47

94,27

1,00 Ut

94,27

83,53

1,00 Ut

83,53

903,16

1,00 Ut

903,16

36,13

48,00 Ut

1.734,24

37,05

49,10 Ut

1.819,16

1/2 i acabat mitjançant capa de
resina de poliuretà de 600 micres
de gruix. Fins i tot elements de
protecció segons normativa.
Equip de protecció catòdica per
dipòsit de gasoil de xapa d'acer,
1.98

soterrat, de simple paret, amb una
capacitat de 5.000 litres, per a
consums col·lectius.

1.99

1.100

Indicador de nivell per dipòsit de
combustibles líquids.
Interruptor de nivell per dipòsit de
combustibles líquids.
Conjunt

de

boca

de

càrrega,

1.101 valvuleria i accessoris de connexió
per dipòsit de combustibles líquids.
Tapa de registre de 70x70 cm, de
1.102

fosa, per a inspecció de dipòsit de
combustibles líquids enterrat. Fins
i tot accessoris.

1.103

Equip de pressió de gasoil, format
per grup i accessoris.
Capçal

1.104

electrotèrmic,

per

un

voltatge de 24 V.
Capçal

1.105 voltatge

electrotèrmic,
de

24

V,

per

un

"UPONOR

IBERIA".
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1.106 Termòstat de control per cable.
1.107

Termòstat de control per cable

34,02

7,88 Ut

268,08

34,90

0,99 Ut

34,55

92,26

7,88 Ut

727,01

94,62

0,99 Ut

93,67

494,43

7,03 Ut

3.475,84

150,66

15,01 Ut

2.261,41

"UPONOR IBERIA".
Unitat base de control termostàtic,
1.108

per a un màxim de 6 termòstats de
control per cable i 8 capçals
electrotèrmics a 24 V.
Unitat base de control termostàtic,
per a un màxim de 6 termòstats de

1.109 control per cable i 8 capçals
electrotèrmics a 24 V, "UPONOR
IBERIA".
Kit de control termostàtic Radio
Control

System

Evolution

"UPONOR IBERIA", format per
unitat base de control termostàtic
model C56 per a un màxim de 12
termòstats sense fil i 14 capçals
electrotèrmics a 24 V, unitat de
1.110

comandament model Display I76
amb funcions de gestió dinàmica
de la energia (autoequilibrat dels
circuits),

revisió

d'habitacions,

ajust de sòl actiu, diagnòstic del
subministrament i mòdul d'accés
remot, amb cable de connexió a la
unitat base i antena per a la unitat
base.
Termòstat de control sense fil,
1.111 Premium Radio Control System,
acabat plata, "UPONOR IBERIA".
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Termòstat de control sense fil,
1.112

Premium Radio Control System,
acabat plata, amb suport per a

165,74

25,01 Ut

4.145,16

68,75

1,00 Ut

68,75

325,80

1,00 Ut

325,80

4,86

1,00 Ut

4,86

192,26

1,00 Ut

192,26

176,31

1,00 Ut

176,31

1,64

2,00 Ut

3,28

2,05

0,20 Ut

14,65

1,00 Ut

14,65

5,20

15,00 m

78,00

paret, "UPONOR IBERIA".
1.113 Piròstat de rearmament manual.
Comptador de gasoil, per roscar,
de 3/8 "de diàmetre nominal, cabal
1.114 màxim de 200 l / hi temperatura
màxima del líquid conduït 60 ° C,
inclús ràcords de connexió.
Filtre de gasoil retenidor de residus
d'alumini,

amb

tamís

d'acer

1.115 inoxidable amb perforacions de 0,1
mm de diàmetre, amb rosca de
3/8".
Vas d’expansió tancat amb una
capacitat

de

100

l, 870

mm

1.116 d’altura, 450 mm de diàmetre, amb
rosca de 1" de diàmetre y 10 bar
de pressió.
1.117

1.118

1.119

Vàlvula mescladora de 3 vies de
1/2" amb actuador de 220 V.
Material auxiliar per instal·lacions
de calefacció.
Material auxiliar per a la instal·lació
de calefacció.
Desguàs a bonera, per al drenatge

1.120

de

la

vàlvula

de

seguretat,

compost per 1 m de tub d'acer
negre de 1/2" i embut desguàs.
Cable de bus de comunicacions

1.121 d'1 parell, de 1 mm2 de secció,
trenat de 5 voltes per metre.
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Manòmetre amb bany de glicerina i
diàmetre d'esfera de 100 mm, amb
1.122 presa vertical, per a muntatge

11,00

2,00 Ut

22,00

2,36

28,15 m

66,43

11,81

2,25 m

26,57

18,70

53,00 Ut

991,10

20,90

6,00 Ut

125,40

roscat de 1/2", escala de pressió
de 0 a 5 bar.
Tub de coure estirat en fred sense
1.123

soldadura, diàmetre 16/18 mm i 1
mm de gruix, segons UNE-EN
1057.
Tub de coure estirat en fred sense

1.124

soldadura, diàmetre 51/54 mm i
1,5 mm de gruix, segons UNE-EN
1057.
Reixeta

d'impulsió

d'alumini

extrudit, amb doble deflexió amb
lamel·les
davant

mòbils
i

verticals

horitzontals
posteriors,

1.125 comporta de regulació de cabal
manual

mitjançant

cargol,

de

200x100 mm, gamma AirQ, model
RTHV "AIRZONE", color blanc
RAL 9010, fixació amb clips .
Reixeta

d'impulsió

d'alumini

extrudit, amb doble deflexió amb
lamel·les
davant

mòbils
i

verticals

horitzontals
posteriors,

1.126 comporta de regulació de cabal
manual

mitjançant

cargol,

de

250x100 mm, gamma AirQ, model
RTHV "AIRZONE", color blanc
RAL 9010, fixació amb clips .
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Reixeta

d'impulsió

d'alumini

extrudit, amb doble deflexió amb
lamel·les
davant

mòbils
i

verticals

horitzontals
posteriors,

1.127 comporta de regulació de cabal
manual

mitjançant

cargol,

23,10

9,00 Ut

207,90

26,29

3,00 Ut

78,87

28,49

8,00 Ut

227,92

33,11

6,00 Ut

198,66

de

300x100 mm, gamma AirQ, model
RTHV "AIRZONE", color blanc
RAL 9010, fixació amb clips .
Reixeta

d'impulsió

d'alumini

extrudit, amb doble deflexió amb
lamel·les
davant

mòbils
i

verticals

horitzontals
posteriors,

1.128 comporta de regulació de cabal
manual

mitjançant

cargol,

de

350x100 mm, gamma AirQ, model
RTHV "AIRZONE", color blanc
RAL 9010, fixació amb clips .
Reixeta

d'impulsió

d'alumini

extrudit, amb doble deflexió amb
lamel·les
davant

mòbils
i

verticals

horitzontals
posteriors,

1.129 comporta de regulació de cabal
manual

mitjançant

cargol,

de

400x100 mm, gamma AirQ, model
RTHV "AIRZONE", color blanc
RAL 9010, fixació amb clips .
Reixeta

d'impulsió

d'alumini

extrudit, amb doble deflexió amb
1.130

lamel·les
davant

mòbils
i

verticals

horitzontals
posteriors,

comporta de regulació de cabal
manual

mitjançant

cargol,

de
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500x100 mm, gamma AirQ, model
RTHV "AIRZONE", color blanc
RAL 9010, fixació amb clips .
Reixeta

d'impulsió

d'alumini

extrudit, amb doble deflexió amb
lamel·les
davant

mòbils
i

verticals

horitzontals
posteriors,

1.131 comporta de regulació de cabal
manual

mitjançant

cargol,

40,81

5,00 Ut

204,05

24,31

5,00 Ut

121,55

36,30

1,00 Ut

36,30

8,00

50,00 Ut

400,00

de

600x100 mm, gamma AirQ, model
RTHV "AIRZONE", color blanc
RAL 9010, fixació amb clips .
Reixeta

d'impulsió

d'alumini

extrudit, amb doble deflexió amb
lamel·les
davant

mòbils
i

verticals

horitzontals
posteriors,

1.132 comporta de regulació de cabal
manual

mitjançant

cargol,

de

250x150 mm, gamma AirQ, model
RTHV "AIRZONE", color blanc
RAL 9010, fixació amb clips .
Reixeta

d'impulsió

d'alumini

extrudit, amb doble deflexió amb
lamel·les
davant

mòbils
i

verticals

horitzontals
posteriors,

1.133 comporta de regulació de cabal
manual

mitjançant

cargol,

de

450x150 mm, gamma AirQ, model
RTHV "AIRZONE", color blanc
RAL 9010, fixació amb clips .
Reixeta de retorn d'alumini extruït,
1.134 amb lamel·les mòbils horitzontals,
de 200x100 mm, gamma AirQ,
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model

RSDR

"AIRZONE",

anoditzat color plata, fixació amb
pestells.
Reixeta de retorn d'alumini extruït,
amb lamel·les mòbils horitzontals,
1.135

de 250x100 mm, gamma AirQ,
model

RSDR

"AIRZONE",

8,50

5,00 Ut

42,50

9,00

5,00 Ut

45,00

9,50

2,00 Ut

19,00

10,10

7,00 Ut

70,70

10,00

4,00 Ut

40,00

anoditzat color plata, fixació amb
pestells.
Reixeta de retorn d'alumini extruït,
amb lamel·les mòbils horitzontals,
1.136

de 300x100 mm, gamma AirQ,
model

RSDR

"AIRZONE",

anoditzat color plata, fixació amb
pestells.
Reixeta de retorn d'alumini extruït,
amb lamel·les mòbils horitzontals,
1.137

de 350x100 mm, gamma AirQ,
model

RSDR

"AIRZONE",

anoditzat color plata, fixació amb
pestells.
Reixeta de retorn d'alumini extruït,
amb lamel·les mòbils horitzontals,
1.138

de 400x100 mm, gamma AirQ,
model

RSDR

"AIRZONE",

anoditzat color plata, fixació amb
pestells.
Reixeta de retorn d'alumini extruït,
amb lamel·les mòbils horitzontals,
1.139

de 250x150 mm, gamma AirQ,
model

RSDR

"AIRZONE",

anoditzat color plata, fixació amb
pestells.
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Reixeta de retorn d'alumini extruït,
amb lamel·les mòbils horitzontals,
1.140

de 450x150 mm, gamma AirQ,
model

RSDR

"AIRZONE",

12,80

1,00 Ut

12,80

0,40

314,00 Ut

125,60

0,60

22,00 Ut

13,20

0,70

206,00 Ut

144,20

0,80

40,00 Ut

32,00

1,00

28,00 Ut

28,00

1,20

10,00 Ut

12,00

1,40

30,00 Ut

42,00

anoditzat color plata, fixació amb
pestells.
Travesser de xapa galvanitzada
1.141

per

a

formació

de

marc

de

muntatge de reixetes, longitud 100
mm, "AIRZONE".
Travesser de xapa galvanitzada

1.142

per

a

formació

de

marc

de

muntatge de reixetes, longitud 150
mm, "AIRZONE".
Travesser de xapa galvanitzada

1.143

per

a

formació

de

marc

de

muntatge de reixetes, longitud 200
mm, "AIRZONE".
Travesser de xapa galvanitzada

1.144

per

a

formació

de

marc

de

muntatge de reixetes, longitud 250
mm, "AIRZONE".
Travesser de xapa galvanitzada

1.145

per

a

formació

de

marc

de

muntatge de reixetes, longitud 300
mm, "AIRZONE".
Travesser de xapa galvanitzada

1.146

per

a

formació

de

marc

de

muntatge de reixetes, longitud 350
mm, "AIRZONE".

1.147

Travesser de xapa galvanitzada
per

a

formació

de

marc

de
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muntatge de reixetes, longitud 400
mm, "AIRZONE".
Travesser de xapa galvanitzada
1.148

per

a

formació

de

marc

de

muntatge de reixetes, longitud 450

1,50

4,00 Ut

6,00

1,60

18,00 Ut

28,80

33.926,88

1,00 Ut

33.926,88

172,00

9,00 Ut

1.548,00

mm, "AIRZONE".
Travesser de xapa galvanitzada
1.149

per

a

formació

de

marc

de

muntatge de reixetes, longitud 500
mm, "AIRZONE".
Equip de refrigeració, aire-aigua,
model

Hidropack

"CIATESA",

rweb-720

potència

frigorífica

nominal de 151,3 kW (temperatura
d'entrada

de

l'aire:

35ºC;

temperatura de sortida de l'aigua:
7ºC, salt tèrmic: 5ºC), amb grup
hidràulic (vas d'expansió de 35 l,
1.150

pressió

nominal

disponible

de

113,8 kPa) i dipòsit d'inèrcia de
275 l, cabal d'aigua nominal de
26,1 m3/h, cabal d'aire nominal de
40800 m3/h i potència sonora de
93 dBA, amb interruptor de cabal,
filtre, termomanòmetres, vàlvula de
seguretat tarada a 4 bar i purgador
automàtic d'aire; inclús transport
fins a peu d'obra sobre camió.
Controlador

de

"HIDROFIVE",

fancoil
configurat

(FCC),
com

1.151 mestre, amb acció proporcional
sobre vàlvula i gestió automàtica
de fins a 3 velocitats de ventilació,
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entrada

digital

amb

funció

configurable des de controlador
central del sistema.
Termòstat

ambient

multifuncional,

ACC88.401

"HIDROFIVE",
1.152

(RU)

amb

sonda

de

temperatura incorporada i display
digital

per

a

visualització

ajustament

de

60,00

9,00 Ut

540,00

12,00

9,00 Ut

108,00

16,66

1.074,73 m2

17.905,04

0,25

1.401,83 m

350,46

i

temperatura,

manera de funcionament i velocitat
de ventilació.
1.153

Sonda de temperatura d'impulsió,
"HIDROFIVE".
Panell rígid d'alta densitat de llana
de

vidre

Climaver

"ISOVER",

segons

A2

Neto

UNE-EN

13162, revestit per alumini reforçat
per l'exterior i teixit NET per
l'interior, de 25 mm de gruix, per a
1.154

la

formació

autoportants

de
per

conductes

la

distribució

d'aire en climatització, resistència
tèrmica 0,75 W/m2·K, conductivitat
tèrmica 0,032 W/m·K, Euroclasse
A2s1d0 de reacció al foc, amb un
codi de designació MW-UNE-EN
13162-T5.
Cinta "CLIMAVER NET" de 63 mm
1.155

d'ample

a

base

de

resines

acríliques, inclús p/p de "COLA
CLIMAVER",

composta

per un
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adhesiu

vinílic

aquosa,

per

en

a

la

dispersió
fixació

de

conductes de llana de vidre.
Suport metàl·lic d'acer galvanitzat
per

a

subjecció

1.156 conducte

al

forjat

rectangular

de

de
llana

4,26

467,28 Ut

1.990,59

1.389,44

2,00 Ut

2.778,88

2.133,04

4,00 Ut

8.532,16

mineral per la distribució d'aire en
climatització.
Unitat de tractament d'aire, per
col·locació en fals sostre, Hydronic
CTB2-H 15/FG6 "CIATESA", amb
bateria d'aigua freda de 3 files de
coure / alumini amb separador de
gotes

estàndard

de

malla

metàl·lica, de baixa altura (380
1.157

mm), carrosseria exterior pintada
en verd (RAL 5018) i gris (RAL
7024),

panell

sandvitx

amb

aïllament de llana de roca M0 de
25

mm

de

centrífug

gruix,

ventilador

d'acoblament

monofàsic
gravimètric

de

230

plisat

directe
V,

G4

filtre
amb

tractament antimicrobià.
Unitat de tractament d'aire, per
col·locació en fals sostre, Hydronic
CTB2-H 40/FG6 "CIATESA", amb
bateria d'aigua freda de 3 files de
1.158 coure / alumini amb separador de
gotes

estàndard

de

malla

metàl·lica, de baixa altura (380
mm), carrosseria exterior pintada
en verd (RAL 5018) i gris (RAL
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7024),

panell

sandvitx

amb

aïllament de llana de roca M0 de
25

mm

de

centrífug

gruix,

ventilador

d'acoblament

monofàsic
gravimètric

de

230

plisat

directe
V,

G4

filtre
amb

tractament antimicrobià .
Unitat de tractament d'aire, per
col·locació en fals sostre, Hydronic
CTB2-H 40/FG5 "CIATESA", amb
bateria d'aigua freda de 3 files de
coure / alumini amb separador de
gotes

estàndard

de

malla

metàl·lica i bateria d'aigua calenta
de coure / alumini de 2 files, de
1.159 baixa altura (380 mm), carrosseria

2.390,96

2,00 Ut

4.781,92

2.816,32

1,00 Ut

2.816,32

exterior pintada en verd (RAL
5018) i gris (RAL 7024), panell
sandvitx amb aïllament de llana de
roca M0 de 25 mm de gruix,
ventilador centrífug d'acoblament
directe monofàsic de 230 V, filtre
gravimètric

plisat

G4

amb

tractament antimicrobià.
Unitat de tractament d'aire, per
col·locació en fals sostre, Hydronic
CTB2-H 60/FG6 "CIATESA", amb
bateria d'aigua freda de 3 files de
1.160 coure / alumini amb separador de
gotes

estàndard

de

malla

metàl·lica, de baixa altura (380
mm), carrosseria exterior pintada
en verd (RAL 5018) i gris (RAL
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7024),

panell

sandvitx

amb

aïllament de llana de roca M0 de
25

mm

de

centrífug

gruix,

ventilador

d'acoblament

monofàsic
gravimètric

de

230

plisat

directe
V,

G4

filtre
amb

tractament antimicrobià .
Unitat de tractament d'aire, per
col·locació en fals sostre, Hydronic
CTB2-H 60/FG5 "CIATESA", amb
bateria d'aigua freda de 3 files de
coure / alumini amb separador de
gotes

estàndard

de

malla

metàl·lica i bateria d'aigua calenta
de coure / alumini de 2 files, de
1.161 baixa altura (380 mm), carrosseria

2.896,40

2,00 Ut

5.792,80

433,68

2,00 Ut

867,36

661,44

12,00 Ut

7.937,28

764,40

2,00 Ut

1.528,80

867,36

5,00 Ut

4.336,80

exterior pintada en verd (RAL
5018) i gris (RAL 7024), panell
sandvitx amb aïllament de llana de
roca M0 de 25 mm de gruix,
ventilador centrífug d'acoblament
directe monofàsic de 230 V, filtre
gravimètric

plisat

G4

amb

tractament antimicrobià.
1.162

1.163

1.164

1.165

Atenuador

acústic

PAS

acústic

PAS

acústic

PAS

"CIATESA".
Atenuador
"CIATESA".
Atenuador
"CIATESA".
Prefiltre G4 + filtre de bosses rígid
F7 CFP1 "CIATESA".
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1.166

1.167

1.168

Prefiltre G4 + filtre de bosses rígid
F7 CFP1 "CIATESA".
Prefiltre G4 + filtre de bosses rígid
F8 CFP2 "CIATESA".
Prefiltre G4 + filtre de bosses rígid
F8 CFP2 "CIATESA".
Reixeta

d'intempèrie

per

1.057,68

1,00 Ut

1.057,68

777,92

2,00 Ut

1.555,84

890,24

1,00 Ut

890,24

121,20

7,00 Ut

848,40

a

instal·lacions de ventilació, marc
frontal i lamel·les de xapa perfilada
1.169 d'acer galvanitzat, de 400x330
mm, WG/400x330/0 "TROX", tela
metàl·lica d'acer galvanitzat amb
malla de 20x20 mm.
206.101,26
(taula 212)

Codi

Import

Designació

Preu (€/h)

Quant.

Total €

mo 1.1

Oficial 1ª calefactor

20,42

828,09

16.909,60

mo 1.2

Oficial 1ª instal·lador climatització

20,42

308,58

6.301,20

mo 1.3

Ajudant calefactor

17,62

828,09

14.590,95

mo 1.4

Ajudant instal·lador climatització

17,62

308,58

5.437,18
43.238,93

(taula 213)
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5.2 Instal·lació de protecció contra incendis
i evacuació

Import
Codi

Designació

Preu (€)

Quant.

Total (€)

7,37

25,98 m

191,47

9,32

10,93 m

101,87

15,15

111,97 m

1.696,35

19,80

5,38 m

106,52

0,50

25,98 m

12,99

0,60

10,93 m

6,56

0,89

111,97 m

99,65

Tub d'acer negre amb soldadura
2.1

longitudinal

per

resistència

elèctrica de 1" DN 25 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 10255.
Tub d'acer negre amb soldadura

2.2

longitudinal

per

resistència

elèctrica de 1 1/4" DN 32 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 10255.
Tub d'acer negre, amb soldadura

2.3

longitudinal

per

resistència

elèctrica de 2" DN 50 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 10255
Tub d'acer negre, amb soldadura

2.4

longitudinal

per

resistència

elèctrica de 2 1/2" DN 65 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 10255
Material auxiliar per a muntatge i

2.5

subjecció l'obra de les canonades
d'acer de 1" DN 25 mm.
Material auxiliar per a muntatge i

2.6

subjecció l'obra de les canonades
d'acer de 1 1/4" DN 32 mm.
Material auxiliar per a muntatge i

2.7

subjecció obra de les canonades
d'acer de 2" DN 50 mm.
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Material auxiliar per a muntatge i
2.8

subjecció

a

l'obra

de

les

canonades d'acer de 2 1/2" DN 63

1,05

5,38 m

5,65

6,92

6,93 kg

47,95

9,08

3,38 kg

30,66

40,40

147,00 Ut

5.938,80

0,66

2.071,00 m

1.366,86

0,66

5,00 m

3,30

0,40

4.440,00 m

1.776,00

mm.
Esmalt sintètic de color vermell
2.9

RAL 3000 per a aplicar sobre
superfícies metàl·liques, aspecte
brillant.

2.10

Imprimació

antioxidant

amb

poliuretà.
Lluminària d'emergència amb tub
lineal fluorescent 6 W-G5, flux
lluminós 155 lúmens, carcassa de

2.11

245x110x58 mm, classe II, IP 42,
amb

bateries

de

Ni-Cd

d'alta

temperatura, autonomia de 1 h,
alimentació a 230 V, temps de
càrrega 24 h.
Tub rígid de PVC enrotllable i
corbable en calent de color negre
2.12

de 16 mm de diàmetre nominal per
a canalització fixa en superfície,
segons UNE 20324.
Tub rígid de PVC endollable i
corbable en calent de color negre

2.13

de 16 mm de diàmetre nominal per
a canalització fixa en superfície,
segons UNE 20324.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS) no
propagador

2.14

conductor

de

la

flama

amb

de

coure

multifilar

classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció
amb

aïllament

de

compost
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termoplàstic a força de poliolefina
lliure

de

halògens amb

baixa

emissió de fums i gasos corrosius
(Z1), sent la seva tensió assignada
de

450/750

V,

Segons

UNE

211025.
Grup de pressió d'aigua contra
incendis format per: una bomba
principal centrífuga d'un esglaó i
d'una entrada, cos d'impulsió de
ferro colat GG25 en espiral amb
potes de suport i suport coixinet
amb pota de suport, aspiració axial
i boca d'impulsió radial cap amunt.
2.15

Està accionada per motor asíncron

6.295,62

1,00 Ut

6.295,62

1.446,28

1,00 Ut

1.446,28

de 2 pols de 15 kW, aïllament
classe F, protecció IP 55, per a
alimentació trifàsica a 400/690 V.
Disposa
jockey

d’una

bomba

accionada

per

auxiliar
motor

elèctric de 1,85 kW i dipòsit
hidroneumàtic de 20 l, segons
UNE-EN 12845.
Dipòsit auxiliar d'alimentació de
polièster reforçat amb fibra de
vidre, cilíndric, de 90.000 litres,
amb clau de tall de comporta de 1
2.16

1/4" DN 32 mm per a l'entrada i
clau de tall de comporta de 1 1/4"
DN 32 mm per a la sortida.
Disposa d’una vàlvula d'esfera de
llautó niquelat per roscar de 2".
Vàlvula de comporta de llautó fosa,
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per roscar, de 1 1/4". Vàlvula de
flotador de 1 1/4" de diàmetre, per
a una pressió màxima de 8 bar,
amb cos de llautó, boia esfèrica
roscada de llautó i obturador de
goma. Dipòsit de polièster reforçat
amb fibra de vidre, cilíndric, de
9000 litres, amb boca d'home,
aerador i sobreeixidor, per ús
alimentari.

Interruptor de

nivell

amb boia, amb contacte de 14 A,
esfera i contrapès. Vàlvula de
comporta

de

llautó

fosa,

per

roscar, de 1 1/4".
Cabalímetre per a grup contra
incendis de tipus rotàmetre de
2.17

lectura directa amb una precisió

226,14

1,00 Ut

226,14

352,38

7,00 Ut

2.466,66

del 10% fabricat en una sola peça
d'acrílic i flotador inoxidable.
Boca d'incendi equipada (BIE) de
25 mm (1") de superfície, de
680x480x215 mm, composta de:
armari construït en xapa blanca de
1,2

mm

semicega
2.18

d'espessor
amb

i

finestra

porta
de

metacrilat de xapa blanca de 1,2
mm,

enrotlladora

metàl·lica

giratòria fixa amb una alimentació
axial, mànega semirígida de 20 m
de longitud, llança de tres efectes i
vàlvula de tancament tipus esfera
de 25 mm (1") amb manòmetre 016 bar. Coeficient de descàrrega K
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de 42 (mètric). Certificada per
AENOR, segons UNE-EN 671-1.
Detector de flux tipus paleta amb
retard de fins a 90 segons i dos
2.19

contactes NA/NC, de 2 1/2" DN 63
mm de diàmetre, per a una pressió

156,19

1,00 Ut

156,19

43,24

21,00 Ut

908,04

1.737,44

1,00 Ut

1.737,44

342,12

1,00 Ut

342,12

14,24

1,00 Ut

14,24

190,70

1,00 Ut

190,70

màxima de treball de 31 bar,
segons UNE-EN 12259-5.
Extintor portàtil de pols químic
ABC

polivalent

pressió
2.20

antibrasa,

incorporada,

amb

d'eficàcia

21A-113B-C, amb 6 kg d'agent
extintor, amb manòmetre i mànega
amb filtre difusor, segons UNE
23110.
Lloc de control de ruixadors de 3"
DN 80 mm de diàmetre, unió
ranura i ranura, per a col·locar en

2.21

posició vertical, format per vàlvula
de retenció i alarma de ferro colat,
trim d'acer galvanitzat i càmera de
retard de fosa.

2.22

Alarma

hidràulica

amb

motor

d'aigua i gong d'aliatge d'alumini.
Accessoris i peces especials per a

2.23

connexió de lloc de control de
ruixadors a xarxa de distribució
d'aigua.
Central de detecció automàtica
d'incendis

2.24

convencional

de

2

zones de detecció, amb caixa
metàl·lica i tapa de ABS, amb
mòdul d'alimentació, rectificador
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de corrent i carregador de bateria,
panell de control amb indicador
d'alarma i avaria i commutador de
tall de zones, segons UNE 230072 i UNE 23007-4.
Detector

termovelocimètric

convencional, de ABS color blanc,
format per un element sensible a
l'increment ràpid de la temperatura
per a una temperatura màxima
2.25

d'alarma de 64°C, per alimentació

13,35

125,00 Ut

1.668,75

11,35

11,00 Ut

124,85

34,91

1,00 Ut

34,91

5,44

1,00 Ut

5,44

de 12 a 30 Vcc, amb doble led
d'activació i indicador d'alarma
color vermell, sortida per pilot de
senyalització

remota

i

base

universal, segons UNE-EN 54-5.
Polsador d'alarma convencional de
rearmament manual, de ABS color
2.26

vermell, protecció IP 41, amb led
indicador d'alarma color vermell i
clau de rearmament, segons UNEEN 54-11.
Sirena electrònica de color vermell
per muntatge interior amb senyal

2.27

acústica, alimentació a 24 Vcc,
potència sonora de 100 dB a 1 m i
consum de 14 Dt., segons UNEEN 54-3.
Ruixador
resposta

2.28

automàtic
normal

amb

penjant,
ampolla

fusible de vidre fràgil de 5 mm de
diàmetre i dissolució alcohòlica de
color vermell, ruptura a 68°C, de
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1/2" DN 15 mm de diàmetre de
rosca, coeficient de descàrrega K
de 80 (mètric), pressió de treball
12

bar,

acabat

color

bronze,

segons UNE-EN 12259-1.
Accessoris i peces especials per a
2.29

connexió de ruixador a xarxa de

2,64

1,00 Ut

2,64

20,34

2,00 Ut

40,68

3,41

39,00 Ut

132,99

3,41

19,00 Ut

64,79

0,29

58,00 Ut

16,82

1,54

1,00 Ut

1,54

575,93

6,00 Ut

3.455,58

distribució d'aigua.
2.30

Bateria de 12 V i 7 AH.
Placa de senyalització d'equips

2.31

contra

incendis,

de

poliestirè

fotoluminiscent, de 210x210 mm,
segons UNE 23033-1.
Placa de senyalització de mitjans

2.32

d'evacuació

de

poliestirè

fotoluminiscent de 210x210 mm,
segons UNE 23034.

2.33

2.34

Material auxiliar per a la fixació de
placa de senyalització.
Material auxiliar per instal·lacions
de detecció i alarma.
Porta

tallafocs

pivotant

homologada EI2 60-C5, segons
UNE-EN 1634-1. Disposa d'una
fulla

de

63

mm

de

gruix,

1000x2000 mm de llum i alçada de
2.35

pas, acabat lacat en color blanc
formada per dues xapes d'acer
galvanitzat de 0,8 mm de gruix,
plegades,

ensamblades

i

montades amb càmara intermitja
de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix sobre marc
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d'acer galvanitzat de 1,5 mm de
gruix amb junta intumescent i
garres

d'ancoratge

a

obra.

Tancaportes per a ús freqüent de
porta tallafocs d'una fulla, segons
UNE-EN 1154. Barra antipànic per
porta tallafocs d'una fulla, segons
UNE-EN 1125.
Porta

tallafocs

pivotant

homologada, EI2 45-C5, segons
UNE-EN 1634-1. Disposa d'una
fulla

de

63

mm

d'espessor,

1000x2000 mm de llum i alçada de
pas per a un forat d'obra de
1100x2050 mm acabat lacat en
color blanc formada per dos xapes
d'acer galvanitzat de 0,8 mm de
gruix plegades, ensamblades i
2.36

muntades, amb càmera intermitja

567,23

10,00 Ut

5.672,30

1.006,47

2,00 Ut

2.012,94

de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre marc
d'acer galvanitzat

de

1,5 mm

d'espessor amb junta intumescent
i

garres

d'ancoratge

a

obra.

Tancaportes per a ús freqüent de
porta tallafocs d'una fulla, segons
UNE-EN 1154. Barra antipànic per
porta tallafocs d'una fulla, segons
UNE-EN 1125.
Porta
2.37

tallafocs

pivotant

homologada EI2 60-C5, segons
UNE-EN 1634-1. Disposa de dues
fulles

de

63

mm

d'espessor,
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2000x2000 mm de llum i alçada de
pas per a un forat d'obra de
2100x2050 mm acabat lacat en
color blanc formada per dos xapes
d'acer galvanitzat de 0,8 mm de
gruix, plegades, ensamblades i
muntades, amb càmera intermitja
de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix sobre marc
d'acer galvanitzat

de

1,5 mm

d'espessor amb junta intumescent
i

garres

d'ancoratge

a

obra.

Tancaportes per a ús freqüent de
porta tallafocs de dues fulles,
segons UNE-EN 1154. Selector de
tancament

per

a

assegurar

l'adequat tancament de les portes
per porta tallafocs de dues fulles,
segons

UNE-EN

1158.

Barra

antipànic per porta tallafocs de
dues fulles, segons UNE-EN 1125.
Porta

tallafocs

pivotant

homologada EI2 45-C5, segons
UNE-EN 1634-1. Disposa de dues
fulles

de

63

mm

d'espessor,

2000x2000 mm de llum i alçada de
2.38

pas, per a un forat d'obra de
2100x2050 mm acabat lacat en

981,40

4,00 Ut

3.925,60

color blanc formada per dos xapes
d'acer galvanitzat de 0,8 mm de
gruix plegades, ensamblades i
muntades, amb càmera intermitja
de llana de roca d'alta densitat i
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plaques de cartró guix sobre marc
d'acer galvanitzat

de

1,5 mm

d'espessor amb junta intumescent
i

garres

d'ancoratge

a

obra.

Tancaportes per a ús freqüent de
porta tallafocs de dues fulles,
segons UNE-EN 1154. Selector de
tancament

per

a

assegurar

l'adequat tancament de les portes
per porta tallafocs de dues fulles,
segons

UNE-EN

1158.

Barra

antipànic per porta tallafocs de
dues fulles, segons UNE-EN 1125.
42.327,89
(taula 214)

Codi

Designació

Import
Preu (€/h)

Quant.

Total €

mo 2.1

Oficial 1ª electricista

20,42

247,22 h

5.048,31

mo 2.2

Oficial 1ª lampista

20,42

62,28 h

1.271,66

mo 2.3

Oficial 1ª pintor

19,77

8,35 h

165,10

mo 2.4

Oficial 1ª serraller

20,09

11,78 h

236,66

mo 2.5

Ajudant electricista

17,62

247,22 h

4.356,09

mo 2.6

Ajudant lampista

17,62

66,52 h

1.172,08

mo 2.7

Peó ordinari construcció

16,44

9,59 h

157,66

mo 2.8

Ajudant serraller

17,72

11,78 h

208,74
12.616,30

(taula 215)
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5.3 Instal·lació solar tèrmica per a l’obtenció
d’ACS

Import
Codi

Designació

Preu (€)

Quant.

Total (€)

425,00

30,00 Ut

12.750,00

195,83

30,00 Ut

5.874,90

Captador solar d’alta eficiència de
la marca CHROMAGEN, model
Chromagen CR-10 DP8 per al
muntatge vertical i amb sistema de
connexió

entre

paral·lel

a

col·lectors

bateries

de

en
5

components. Amb una superfície
d’absorbidor de 1,77 m2, pes al
buit de 38 kg, capacitat de 1,18
litres i es pot utilitzar aigua o aigua
3.1

glicolada. Disposa de coberta de
transparent de vidre trempat de
3,20 mm d’espessor i amb un
coeficient de transmissivitat = 0,91.
La carcassa és d’acer lacat amb
epoxi en blanc i amb absorbidor
d’aletes de coure soldades per
ultrasò a la graella de coure. El
seu rendiment òptim es de 69,30%
i amb coeficients k1: 4,57 W/m2·K i
k2: 0,036 W/m2·K.
Estructura metàl·lica per muntatge
de captadors solars sobre teulada

3.2

plana, senzilles de muntar, amb
peces en acer inoxidable i kit de
fixació, comprovades estàticament.
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Resistents a la corrosió i permeten
unes inclinacions de 15º, 25º i 45º.
Acumulador solar per al servei de
acs, marca IDROGAS model IMVV
2000

RB.

Fabricats

en

acer

vitrificat s/DIN 4753, van aïllats
amb 80mm de gruix d'escuma
rígida de poliuretà de densitat
3.3

optimitzada

i

lliure

de

CFC,

3.131,00

1,00 Ut

3.131,00

5.180,00

1,00 Ut

5.180,00

739,95

1,00 Ut

739,95

injectada en motlle. Amb boca
lateral

DN

400.

Disposa

de

connexions per a la incorporació
de

resistències

elèctriques

i

incorporen de sèrie la protecció
catòdica permanent CORREX UP.
Acumulador solar per al servei de
acs, marca IDROGAS model IMVV
4000

RB.

Fabricats

en

acer

vitrificat s/DIN 4753, van aïllats
amb 80mm de gruix d'escuma
rígida de poliuretà de densitat
3.4

optimitzada

i

lliure

de

CFC,

injectada en motlle. Amb boca
lateral

DN

400.

Disposa

de

connexions per a la incorporació
de

resistències

elèctriques

i

incorporen de sèrie la protecció
catòdica permanent CORREX UP.
Intercanviador marca ALFA LAVAL
model M3FG de 28 plaques, amb
3.5

un cabal al 1º circuit: 3.600 l/h i al
2º circuit: 3.600 l/h. Disposa d’una
potència d'intercanvi de 34.200
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kcal/h. El seu funcionament es en
contracorrent

i

amb

plaques

desmuntables.
Fluid anticongelant, etilenglicol, no
tòxic per instal·lacions d’energia
solar amb eficaços inhibidors de la
corrosió i l’envelliment. La barreja
3.6

que portarà el circuit serà d'un
24% en pes d’etilenglicol en la

3,30

377,00 l

1.244,10

86,83

12,00 m

1.041,96

12,84

120,00 m

1.540,80

9,20

18,00 Ut

165,60

9,18

3,00 Ut

27,54

14,02

30,00 Ut

420,06

barreja, per suportar temperatures
de

fins

a

–12

ºC.

Barrejat,

abocament i comprovat en el
circuit primari.
Baixant

interior

de

polipropilè

insonoritzada i resistent al foc de la
xarxa
3.7

canonades

per

a

la

instal·lació d’acs de 200 mm de
diàmetre exterior, 6,2 mm de gruix,
de color blanc i unió amb junta
elàstica.
Canonada de coure sanitari de 35

3.8

mm de diàmetre exterior i 33 mm
d’interior per soldar, colzes, tes,
maniguets, vàlvules...

3.9

Corba de 90º de coure sanitari de
diàmetre 35 mm per a soldar.
Confluència ramal T de coure

3.10

sanitari de diàmetre 35 mm per a
soldar.
Vàlvula d'esfera de 35 mm amb

3.11

cos fabricat en llautó, cromada i
diamantada, anells de tefló per
estanquitat de l'esfera, anell ric i

546

Disseny de les instal·lacions d’un geriàtric
Fco. José Pozo Castel i Sergio Subirats Gómez

volandera de tefló per estanquitat
de

l'eix.

Temperatura

d’utilització

140ºC

i

màxima
pressió

màxima de 10 bar.
Vàlvula de retenció de claveta
oscil·lant per eliminar la possibilitat
3.12

de fluxos inversos a la instal·lació.

8,12

3,00 Ut

24,36

15,46

1,00 Ut

15,46

261,02

1,00 Ut

261,02

508,00

1,00 Ut

508,00

7,42

2,00 Ut

14,84

Temperatura màxima d'utilització
140ºC i pressió màxima de 10 bar.
Vàlvula de seguretat de ressort
amb cos de llautó, cromada i
3.13

diamantada. Apta per instal·lacions
d'ACS. Temperatura màxima de
utilització 140ºC i tarada a una
pressió màxima de 6 bar.
Vàlvula de 3 vies de 35 mm
servopilotada.

3.14

Temperatura

de

servei fins 110ºC i pressió màxima
de 10 bar. Temps d'obertura i
tancament de 15 seg.
Vàlvula de commutació STIEBEL
ELTRON,
Disposa

model
de

3

SOM

7/2.

sondes

de

temperatura PT 1000 de 6 mm de
diàmetre, tensió de servei: 210/250
3.15

V (AC) 50/60 Hz, carga màxima de
los contactes: 2 x 1,6 A, 2
contactes de connexió, altura 102
mm, amplada 150 mm, profunditat
52 mm, peso 0,4 Kg i caixa de
plàstic exportable.

3.16

Manòmetre

d'agulla

escala de 0 a 15 bar.

amb

una
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Bomba GRUNDFOS amb rotor
encapsulat, model UPS 32–80 N.
Carcassa de la bomba en bronze
3.17

(B) o en acer inoxidable (N).
Pressió 10 bar. Grau de protecció

609,32

1,00 Ut

370,10

306,72

1,00 Ut

216,06

100,30

1,00 Ut

100,30

4,89

100,00 m

489,00

7,90

140,00 m

1106,00

IP 42 i IP 44 segons models
Classe d'aïllament F i H segons
models.
Bomba GRUNDFOS amb rotor
encapsulat, model UPS 25–60 B.
Carcassa de la bomba en bronze
3.18

(B) o en acer inoxidable (N).
Pressió 10 bar. Grau de protecció
IP 42 i IP 44 segons models
Classe d'aïllament F i H segons
models.
Vas

d'expansió

SALVADOR

ESCODA 35 SMR-P, de 35 litres
amb
3.19

membrana

intercanviable,

temperatura màxima d'utilització
de 130ºC, precàrrega de 2,5 bar i
pressió màxima de 10 bar, aptes
per

a

l'ús

fins

al

50%

de

anticongelant.
Conquilla aïllant ARMAFLEX de 20
3.20

mm de gruix per a canonada de 35
mm amb una conductivitat de
0,0035 W/m2·k.
Conquilla aïllant ARMAFLEX de 30

3.21

mm de gruix per a canonada de 35
mm amb una conductivitat de
0,0035 W/m2·k.
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3.22

Adhesiu ARMAFLEX, gruix de 3

10,38

70,00 m

726,60

34,39

30,00 l

1.031,70

2.667,00

1,00 Ut

2.667,00

mm i amplada de 50mm.
Pintura ARMAFINISH per a les

3.23

canonades que estiguin al exterior.
Acabat uniforme.
Grup tèrmic a gasoil amb un alt
rendiment i de baixa temperatura,
model

PKX

264

"CLIBER-

REMEHA". Disposa de cos de
foneria de ferro gris amb circuit de
3.24

fums de tres passos, regulació
amb quadre de comandament,
potència útil 50 kW, rendiment
92,1%,

cremador

pressuritzat

Cuenod NC 6 H 101 A. Desguàs a
bonera, per al drenatge de la
vàlvula de seguretat.
39.976,23
(taula 216)

Codi

Designació

Import
Preu (€/h)

Quant.

Total €

mo 3.1

Oficial 1ª muntador

20,42

225,70 h

4.608,79

mo 3.2

Oficial 1ª calefactor

20,42

22,05 h

450,26

mo 3.3

Oficial 1ª lampista

20,42

77,90 h

1.590,72

mo 3.4

Ajudant muntador

17,62

225,70 h

3.976,83

mo 3.5

Ajudant calefactor

17,62

22,05 h

388,52

mo 3.6

Ajudant lampista

17,62

77,90 h

1.372,60
12.387,72

(taula 217)
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5.4 Instal·lació elèctrica

Import
Codi

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Designació
Cable unipolar H07V-K de coure
de 1,5 mm2 de secció.
Cable

unipolar

RZ1-K(AS)

de

2

coure de 1,5 mm de secció.
Cable unipolar TT de coure de 1,5
mm2 de secció.
Cable

unipolar

RZ1-K(AS)

de

coure de 2,5 mm2 de secció.
Cable unipolar TT de coure de 2,5
mm2 de secció.
Cable

unipolar

RZ1-K(AS)

de

coure de 4 mm2 de secció.
Cable unipolar TT de coure de 4
mm2 de secció.
Cable

unipolar

RZ1-K(AS)

de

coure de 6 mm2 de secció.
Cable unipolar TT de coure de 6
mm2 de secció.
Cable

unipolar

RZ1-K(AS)

de

coure de 10 mm2 de secció.
Cable

unipolar

RZ1-K(AS)

de

coure de 10 mm2 de secció.
Cable unipolar TT de coure de 10
mm2 de secció.
Cable

unipolar

RZ1-K(AS)

de

coure de 16 mm2 de secció.
Cable unipolar TT de coure de 16
mm2 de secció.

Preu (€)

Quant.

Total (€)

0,37

106 m

39,22

0,35

1.193 m

417,55

0,30

649,5 m

194,85

0,60

1.178 m

706,80

0,50

571 m

285,50

0,86

412 m

354,32

0,80

185 m

148,00

1,07

328 m

350,96

1,00

164 m

164,00

1,86

570 m

1.060,20

1,86

28 m

52,08

1,70

313 m

532,10

2,45

96 m

235,20

2,40

56,5 m

135,6
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4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

Cable

unipolar

RZ1-K(AS)

de

coure de 35 mm2 de secció.
Cable unipolar TT de coure de 50
mm2 de secció.
Cable

unipolar

RZ1-K(AS)

de

coure de 95 mm2 de secció.
Cable unipolar RZ de coure de 95
mm2 de secció.
Cable unipolar TT de coure de 95
mm2 de secció.
Cable

unipolar

RZ1-K(AS)

de

coure de 150 mm2 de secció.

5,11

36 m

183,96

9,71

28 m

271,88

13,28

112 m

1.478,36

13,00

120 m

1.560,00

13,56

30 m

406,80

20,58

120 m

2.469,60

4.21

Tub de coure de diàmetre 75 mm.

60,09

8m

480,72

4.22

Canals de PVC de 40x30 mm.

5,67

1.901,5 m

10.781,51

4.23

Canals de PVC de 60x30 mm.

9,80

0,5 m

4,90

4.24

Canals de PVC de 60x40 mm.

10,20

9m

91,80

4.25

Canals de PVC de 210x70 mm.

30,89

10 m

308,90

12,12

22 Ut.

266,64

12,56

14 Ut.

175,84

59,67

1 Ut.

59,67

12,88

3 Ut.

38,64

13,14

3 Ut.

39,42

24,99

5 Ut.

124,95

59,67

3 Ut.

179,01

30,11

4 Ut.

120,44

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

Interruptor magnetotèrmic bipolar
de 10 A.
Interruptor magnetotèrmic bipolar
de 16 A.
Interruptor

magnetotèrmic

tetrapolar de 16 A.
Interruptor magnetotèrmic bipolar
de 20 A.
Interruptor magnetotèrmic bipolar
de 25 A.
Interruptor magnetotèrmic bipolar
de 30 A.
Interruptor

magnetotèrmic

tetrapolar de 16 A.
Interruptor magnetotèrmic bipolar
de 38 A.
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4.34

4.35

4.36

4.37

4.38

4.39

4.40

4.41

4.42

4.43

4.44
4.45
4.46

Interruptor magnetotèrmic bipolar

32,89

1 Ut.

32,89

67,55

4 Ut.

270,20

73,36

6 Ut.

440,16

210,66

1 Ut.

210,66

290,48

4 Ut.

1.161,92

328,76

2 Ut.

657,52

1.291,89

2 Ut.

2.583,78

109,60

1 Ut.

109,60

176,78

2 Ut.

353,56

176,78

1 Ut.

176,78

353,56

1 Ut.

353,56

9,91

3 Ut.

29,73

2.433,61

1 Ut.

2.433,61

de 40 A.
Interruptor magnetotèrmic bipolar
de 47 A.
Interruptor magnetotèrmic bipolar
de 50 A.
Interruptor automàtic bipolar de
100 A.
Interruptor automàtic tetrapolar de
100 A.
Interruptor automàtic tetrapolar de
125 A.
Interruptor automàtic tetrapolar de
250 A.
Interruptor diferencial tetrapolar de
40 A i sensibilitat de 30 mA.
Relé i transformador de 100 A i
sensibilitat de 30 mA.
Relé i transformador de 125 A i
sensibilitat de 30 mA.
Relé i transformador de 250 A i
sensibilitat de 30 mA.
Fusible 500 A.
Interruptor automàtic tetrapolar de
630 A.

32.533,39
(taula 218)
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Codi

Import

Designació

Preu (€/h)

Quant.

Total €

mo 4.1

Oficial 1ª electricista

20,42

257,78

5.263,87

mo 4.2

Ajudant electricista

17,62

257,78

4.542,08
9.805,95

(taula 219)

5.5 Resum pressupost
Descripció

Import €

Instal·lació de climatització i ventilació

206.101,26

Mà d’obra instal·lació de climatització i ventilació

43.238,93

Protecció contra incendis i evacuació

42.327,89

Mà d’obra protecció contra incendis i evacuació

12.616,30

Instal·lació ACS

39.976,23

Mà d’obra instal·lació ACS

12.387,72

Instal·lació elèctrica

32.533,39

Mà d’obra instal·lació elèctrica

9.805,95
IVA (18%)
470.805,45

(taula 220)
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6. Catàlegs
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6.1 Instal·lació de climatització i ventilació
Màquina exterior
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Màquina interior
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Caldera
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6.2 Instal·lació de protecció contra incendis
i evacuació
Grup a pressió
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6.3 Instal·lació solar per a Aigua Calenta
Sanitària (ACS)
Captadors solars
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Acumuladors
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Intercanviador

Vas d’expansió
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Bombes

570

Disseny de les instal·lacions d’un geriàtric
Fco. José Pozo Castel i Sergio Subirats Gómez

Caldera gasoil
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6.4 Altres
Ascensor

572
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 PFC: “Proyecto de instalación energía solar para obtención de agua
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 PFC: “Edificio plurifamiliar entre medianeras de 40 viviendas libres,
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destinado a uso administrativo”. Iván Lisón Marín.
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físicos de Toledo”. Daniel Gil Pinedo.
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T.M. de Alburquerque (Badajoz).
 Código Técnico de la Edificación (CTE).
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
 Reglamento Electrotécnico Baja Tensión (REBT).
 Apunts de l’assignatura: “Oficina Tècnica”.
 Apunts de l’assignatura: “Enginyeria Fluidomecànica”.
 Apunts de l’assignatura: “Enginyeria Tèrmica”.
 Apunts de l’assignatura: “Producció d’Energia Tèrmica”.
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Pàgines web
Proveïdors
 www.salvadorescoda.es
 www.ebara.es
 es.grundfos.com
 www.cliber.es
 www.chromagen.es
 www.wagner-solar.com
 www.alfalaval.es
 www.buderus.es

Altres
 www.konstruir.com
 www.soloingenieria.net/foros
 www.soloarquitectura.com/foros
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