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MEMORIA

1. ANTECEDENTS.
El present projecte s’ha redactat per procedir a la substitució de la planta refredadora (amb
recuperació de calor, 4 tubs) instal·lada a la planta coberta del Museu Cau Ferrat, al Carrer
Fonollar de Sitges.
La planta refredadora actualment instal·lada es de la firma CLIMAVENETA model NECSQ/512, instal·lada l’any 2014. La màquina actualment te un compressor avariat sent la
reparació de la mateixa molt costosa. A mes a mes, al ser la seva ubicació a prop del mar i
no portar la màquina cap tractament anticorrosiu que la protegeixi de l’ambient marí, la
màquina ha sofert un deteriorament considerable. Es per aquest motiu que el Consorci del
Patrimoni de Sitges ha decidit procedir a la seva substitució per una nova planta refredadora
de prestacions similars, però amb tractament anticorrosiu que la protegeixi de l’ambient
marí.
La planta refredadora es a 4 tubs, amb recuperació de calor, de forma que produeix aigua
freda i calenta a la vegada.
La resta de la instal·lació es mantindrà l’existent, fent les modificacions necessàries tant en
la instal·lació hidràulica, elèctrica com a l’estructura de suportació de la planta refredadora
d’acord a les connexions i mides de la nova màquina.
S’instal·larà un comptador d’energia elèctrica per registrar el consum de la planta
refredadora, i dos comptadors d’energia tèrmica, un per el circuit de fred i un altre per el
circuit de calor, per registrar la potència tèrmica consumida. Tant el comptador d’energia
elèctrica com els d’energia tèrmica es connectaran al sistema de control i regulació de la
firma SAUTER existent a l’edifici.
La planta refredadora també es connectarà al sistema de control i regulació de la firma
SAUTER, tal com està connectada la planta refredadora actual, per la gestió de la mateixa.
Es per aquest motiu que es redacta el present projecte de substitució de la planta
refredadora.
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2. PETICIONARI.
El peticionari es:
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
 C/ Davallada, 12, 3ª planta
Edifici Miramar
08870 SITGES
NIF: P5800036E

3. EMPLAÇAMENT
El Museu Cau Ferrat està ubicat a:
Carrer Fonollar
08870 - SITGES
S’adjunta plànol d’emplaçament on es contempla situació de la instal·lació objecte del
projecte

4. DESCRIPCIO DEL PROJECTE
L’objecte del present projecte es la substitució de la planta refredadora actualment
instal·lada (4 tubs, amb recuperació de calor), per una nova planta refredadora de potència
frigorífica i calorífica similar a l’existent, per el Museu Cau Ferrat.
La planta refredadora actualment instal·lada te les següents característiques:
-

Marca: CLIMAVENETA

-

Model: NECS-Q/B 512

-

Potència frigorífica: 120 Kw.

-

Potència calorífica: 136 Kw.

-

Potència elèctrica: 57,3 Kw

-

Pes: 1.270 Kgr.

-

Dimensions: 3.588mm (longitud) x 1.304mm (ample) x 1.695mm (alçada)

La nova instal·lació consistirà en la instal·lació d’una planta refredadora, de prestacions
similars. A part de les prestacions de la màquina, es molt important les mides de la planta
refredadora, que tenen que ser similars a les de l’existent, ja que el lloc on va instal·lada no
permet mides mes grans, al ser l’espai molt reduït, estar la màquina encaixada entre quatre
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parets i haver-hi bigues estructurals a la zona. Si les mides fossin mes grans impediria la
seva correcta ubicació, connexió hidràulica i elèctrica de la planta refredadora (veure annex
fotogràfic).
Les característiques de la nova planta refredadora son les següents:

-

Potència frigorífica: 120 Kw.

-

Potència calorífica: 143 Kw.

-

Potència elèctrica: 46,2 Kw.

-

Recuperació energètica total.

-

Alimentació elèctrica 400V/3ph/50Hz+PE

-

Gas Refrigerant: 410A.

-

Longitud: 3.600 mm.

-

Amplada: 1.100 mm.

-

Alçada: 1.890 mm.

-

Pes: 1.093 Kgr.

-

Intercanviador de plaques

-

Configuració de fabricació per sistema de 4 tubs.

-

Ventiladors axials

-

Difusor per ventilador axial d’alta eficiència.

-

Equipada amb 2 compressors scroll i 2 circuits independents

-

Monitor de fase.

-

Mòdul de comunicació serial Mbus.

-

Bateria de condensació amb tractament Energy Guard DCC
Aluminum, per protecció d’ambients corrosius com l’ambient marí.

S’instal·larà, a planta sotacoberta, un nou quadre elèctric per exterior IP66, per instal·lar un
comptador d’energia elèctrica per registrar el consum elèctric nomes de la planta
refredadora. El comptador d’energia elèctrica es connectarà al subquadre de control
SAUTER CB6 instal·lat a planta coberta.

S’adaptarà tota la instal·lació hidràulica existent per a la connexió de la nova planta
refredadora, treball a efectuar a planta sotacoberta.

A la instal·lació hidràulica de planta coberta s’instal·laran dos comptadors d’energia tèrmica,
un a la canonada d’aigua freda i l’altre a la canonada d’aigua calenta. Es connectaran tots
dos al subquadre de control de SAUTER CB6 instal·lat a planta coberta.
Substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat de Sitges.
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Es modificarà l’estructura de suportació existent a la distribució i mides de la nova màquina.
S’instal·laran dues bigues del tipus HEB 120 sobre daus de formigó existents que està
previst allargar per centrar la màquina en l’espai existent, i sobre l’HEB s’instal·larà la nova
planta refredadora, sobre suports antivibratoris de molles.

Previ a la nova instal·lació serà necessari procedir als treballs de desmuntatge de la
instal·lació existent.

Els treballs a realitzar, objecte del present projecte són:

Desmuntatge de la instal·lació actual.

-

Desmuntatge i retirada de planta refredadora actual.

-

Desmuntatge i retirada de instal·lació hidràulica (canonades i valvuleria
existents que no serveixin per nova instal·lació).

Muntatge de la nova instal·lació.

-

Instal·lació de nova planta refredadora.

-

Instal·lació hidràulica (canonades, valvuleria, antivibratoris, etc).

-

Instal·lació elèctrica (canalitzacions, cablejat, quadre elèctric).

-

Instal·lació de desguàs (canonades de PVC).

-

Ampliació del sistema de control i regulació de la nova planta refredadora
per el comptador d’energia elèctrica i per els comptadors d’energia
tèrmica.

-

Adaptació d’estructura de suportació existent.

Dintre dels treballs de l’obra esta inclosa la legalització de la instal·lació de climatització amb
el pagament de taxes de visat i industria incloses, els plànols As Built i la redacció del pla de
seguretat i salut laboral.
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5. DESCRIPCIO DE L’OBRA.
En aquest capítol es desenvoluparan totes les actuacions a realitzar per dur a terme els
treballs necessaris per la substitució de la refredadora actual i per instal·lar la nova, i la resta
de treballs necessaris que es faran per adequar la nova instal·lació.

5.1.

DESMUNTATGE INSTAL·LACIO ACTUAL.

Per la substitució de la planta refredadora actual es desmuntarà la instal·lació que alimenta
la planta refredadora actual, nomes a la planta sotacoberta.
De la instal·lació hidràulica es desmuntaran els trams de canonades d’impulsió i retorn que
connecten la refredadora actual, tant del circuit de calor com del de fred. Els trams de
canonada existents que es mantenen i els nous queden reflectits en el plànols de la present
memòria. Tot el material desmuntat serà retirat.
Pel que fa a la instal·lació elèctrica, es desconnectarà l’alimentació elèctrica de la planta
refredadora actual, i s’aprofitarà per alimentar la nova planta refredadora (a traves d’un
subquadre en el que s’instal·larà un comptador d’energia elèctrica), ja que tant l’interruptor
instal·lat al quadre com la secció del cable son correctes per la nova planta refredadora.
L’alimentació elèctrica ve directament des de quadre elèctric general existent a planta
soterrani.
Com es necessari instal·lar un comptador d’energia elèctrica únicament per registrar el
consum de la planta refredadora, al ser la potència tèrmica de la mateixa superior a 70 Kw,
aquest s’instal·larà en nou subquadre de planta sotacoberta. La línia que alimenta
actualment la planta refredadora s’aprofitarà per alimentar el nou subquadre, i des d’aquest
subquadre s’instal·larà una nova línia de la mateixa secció fins a connectar amb la planta
refredadora.
La instal·lació de desguassos de la planta refredadora es farà nou segons diàmetre exigit pel
RITE de DN=32 mm (70 Kw < P < 150 Kw).
El circuit d’ompliment d’aigua de la instal·lació de climatització es mantindrà l’actual. A planta
coberta es manté l’existent, i a planta sotacoberta s’adaptarà el circuit existent connectant-lo
a les noves canonades.
La retirada de la màquina i materials es farà mitjançant grua que s’instal·larà al carrer
Fonollar.
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5.2.

INSTAL·LACIÓ DE PLANTA REFREDADORA

Es substituirà la planta refredadora actual (amb recuperació de calor, 4 tubs) per una nova
planta refredadora similar a l’existent (també amb recuperació de calor, 4 tubs).

La planta refredadora tindrà les següents característiques:

-

Potència frigorífica: 120 Kw.

-

Potència calorífica: 143 Kw.

-

Potència elèctrica: 46,2 Kw.

-

Recuperació energètica total.

-

Alimentació elèctrica 400V/3ph/50Hz+PE

-

Gas Refrigerant: 410A.

-

Longitud: 3.600 mm.

-

Amplada: 1.100 mm.

-

Alçada: 1.890 mm.

-

Pes: 1.093 Kgr.

-

Intercanviador de plaques

-

Configuració de fabricació per sistema de 4 tubs.

-

Ventiladors axials

-

Difusor per ventilador axial d’alta eficiència.

-

Equipada amb 2 compressors scroll i 2 circuits independents

-

Monitor de fase.

-

Mòdul de comunicació serial Mbus.

-

Bateria de condensació amb tractament Energy Guard DCC
Aluminum, per protecció d’ambients corrosius com l’ambient marí.

La seqüenciació d’arrancada i parada de la màquina es farà mitjançant el programa de
gestió i regulació Sauter instal·lat actualment.
La màquina aniran instal·lada sobre elements antivibratoris de molles, col·locada sobre nova
bancada metàl·lica consistent en bigues HEB 120 a instal·lar al damunt de daus de formigó.
Els amortidors seran de les característiques adients, per evitar transmetre transmissions a la
resta del edifici.
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5.3.

INSTAL·LACIÓ HIDRAULICA.

Es farà nova la instal·lació hidràulica a planta sota coberta, des de les sortides de màquina
(tant d’impulsió com de retorn tant al circuit d’aigua freda com al d’aigua calenta) fins a
connectar al tram de canonada d’impulsió i de retorn que s’aprofita de la instal·lació existent.

La planta refredadora existent no porta grup hidrònic incorporat, ja que la instal·lació ja te
instal·lats tant dipòsit d’inèrcia, bombes d’aigua i vas d’expansió.

Tan el circuit d’aigua calenta, com el circuit de fred, te cadascun instal·lat:
-

Un dipòsit d’inèrcia.

-

Un grup de bombes d’aigua bessones.

-

Un vas d’expansió.

Las característiques del dipòsit d’inèrcia son:
-

Marca: Mecalia.

-

Model: DPAC/DI.

-

Capacitat: 150 litres.

-

Pressió màxima de treball: 6 bar.

-

Pressió de prova: 9 bar

-

Tª min/max de treball: -10/90 ºC

Les característiques de les bombes bessones d’aigua son:
-

Marca: Grundfos.

-

Model: TPD 65-260/2 A-F-A-BAQE

-

Cabal: 36,9 m³/h.

-

Alçada: 21,4 m.c.a.

-

Potència elèctrica: 4 Kw (trifàsica 400 V)

Las característiques del vas d’expansió son:
-

Marca: IBAIONDO, S.A.

-

Model: 80 AMR-P.

-

Capacitat: 80 litres.

-

Pressió màxima de treball: 10 bar.

-

Pressió de prova: 15 bar

-

Tª min/max de treball: -10/100 ºC
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Els nous trams de canonades a instal·lar serà de PPR (polipropilè), el mateix material que
està feta la instal·lació actual (Niron Clima o equivalent). Aniran suportades al terra i/o
parets, segons el tram per on discorri la canonada.
Les mides de les canonades s’instal·laran segons la normativa d’instal·lació indicada pel
fabricant.
S’aïllaran totes les canonades mitjançant escuma elastomérica amb les juntes
degudament segellades, per evitar condensacions. Els gruixos de l’aïllament estaran
definits segons el RITE. L’acabat serà amb xapa d’alumini de gruix 0.8 m.
Una vegada finalitzada la instal·lació hidràulica es senyalitzaran totes les canonades
segons normativa.
Els vasos d’expansió es mantindran els existents.
Les canonades d’impulsió i retorn dels dos circuits, en el seu recorregut per la planta
coberta, no es modificarà.

En el nou tram de canonades a instal·lar, la valvuleria, maniguets antivibratoris,
termòmetres i manòmetres seran tots nous.

S’instal·laran dos comptadors d’energia mecànic a cadascun dels circuits de la planta
refredadora per mesurar el consum tèrmic, que anirà connectat amb el sistema de control
i gestió, al subquadre de control CB-6 de planta coberta. S’instal·laran en els trams de
canonades de planta coberta.

5.4.

INSTAL·LACIÓ D’ESTRUCTURA DE SUPORTACIO

La planta refredadora actual esta recolzada sobre daus de formigó. La suportació de la nova
planta refredadora es farà mitjançant bigues del tipus HEB-120, recolzada sobre els daus de
formigó existents, que està previst allargar-los per poder centrar la màquina a l’espai
existent. La planta refredadora s’instal·larà sobre les bigues mitjançant molles antivibratories,
en els punt de recolzament indicats pel fabricant.
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5.5.

INSTAL·LACIÓ DE CIRCUIT D’OMPLIMENT I BUIDAT DE LA INSTAL·LACIO

A diversos punts del circuit hidràulic s’instal·laran punts per buidar la instal·lació. El circuit
d’ompliment d’aigua de la instal·lació de climatització serà l’existent.
Per buidar la instal·lació, serà necessari fer nous punt de buidatge, segons RITE. Com la
potència frigorífica total es 70 Kw < P < 150 Kw, el diàmetre de la canonada del circuit de
buidatge serà DN=32 mm, amb una part on es vegi el pas de l’aigua tal com indica el
RITE.

5.6.

SISTEMA DE CONTROL I REGULACIO

En aquesta instal·lació, existeix un sistema de control i regulació de la firma SAUTER que
gestiona tot el sistema de climatització de l’edifici. La nova planta refredadora vindrà
preparada amb tarja de comunicació Mbus per poder integrar la seva gestió en el sistema
de control.
A mes a mes, al instal·lar-se un comptador d’energia elèctric i dos comptadors d’energia
tèrmica, es connectaram al subquadre de control CB-6 existent a planta coberta (hi ha
sortides disponibles per la seva connexió) per poder integrar al mateix les lectures dels
tres comptadors.

Tot el nou cablejat del sistema de control i regulació es disposarà sota tubs flexibles
metàl·lics amb recobriment de PVC per anar a l’exterior. Totes les canalitzacions seran
independents a les canalitzacions elèctriques.

5.7.

TREBALLS D’OBRA CIVIL I AJUDES DE PALETERIA.

Per la instal·lació del nou cablejat de control i regulació des de planta sotacoberta fins a
planta coberta, seran necessàries petites ajudes de paleteria per la realització dels passos
d’instal·lacions.

5.8.

MITJANS D’ELEVACIO.

Per fer els treballs de substitució de la planta refredadora serà necessari la utilització de grua
autopropulsada, tant per treure la planta refredadora actual i retirar tot el material desmuntat
com per pujar la nova màquina, i materials d’instal·lació necessaris.
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La implantació de la grua es farà al carrer de Fonollar. Els treballs d’implantació de la grua
es farà en cas necessari en dies festius. Dintre dels treballs de l’obra esta inclòs el pagament
de taxes per utilització de via publica per ubicar els mitjans d’elevació.

5.9.

INSTAL·LACIÓ ELECTRICA.

La instal·lació elèctrica per la nova planta refredadora, consisteix en la instal·lació de un nou
quadre elèctric per instal·lar el comptador d’energia elèctrica.
En relació a la comptabilització de consums, segons la IT 1.2.4.4., com la potència
tèrmica nominal es superior a 70 Kw., es necessari instal·lar un dispositiu que permeti la
mesura i enregistrament de la potència elèctrica, de forma separada respecte al altres
usos de la resta de l’edifici. S’instal·larà un comptador en el nou quadre elèctric per
mesurar el consum elèctric de la planta refredadora. Aquest comptador elèctric tindrà
sistema de comunicació Mbus ja que s’integrarà dintre del sistema de gestió i control.
Actualment la planta refredadora s’alimenta directament des de protecció de 100A/4P
existent a quadre elèctric general de planta soterrani. Aquesta alimentació s’aprofitarà per
alimentar el nou subquadre del comptador d’energia elèctrica. Des d’aquest nou subquadre
s’instal·larà nou cablejat fins la nova planta refredadora, de la mateixa secció que la línia
elèctrica existent.
Tota la nova instal·lació elèctrica que es faci nova es farà d’acord a lo prescrit en el
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, segons D. 842/2002 de 2 d’agost (BOE 224 de
18/09/02), i les seves instruccions Complementaries (ITC) BT 01 a BT 51.
El nou subquadre elèctric serà IP66 per exterior. Estarà format per un armari compacte de
dimensions normalitzades, acoblats amb porta amb clau, contenint els elements de
maniobra i protecció generals i particulars de cada circuit.
Es col·locarà un interruptor de tall en càrrega.
El nou subquadre te previst les sortides per la planta refredadora i una per presa de corrent
a instal·lar dintre del quadre elèctric.
Tan l’aparellatge com el sistema trifàsic de barres, es dimensionarà pels límits de la
intensitat tèrmica i de curtcircuit. Es col·locarà en la posició grafiada en els plànols de tal
manera que la part superior estigui a una alçada compresa entre 1,50 i 1,80 metres del terra.
Els elements de maniobra i protecció, aniran fixats damunt de bastidors metàl·lics. El
cablejat dels mateixos, es realitzarà amb recorreguts clars i perfectament assenyalats.
També aniran assenyalats els conductors, l’aparellatge i regletes d’embornament, de
manera que els circuits siguin fàcilment identificables.
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Tots els elements de maniobra, estaran etiquetats indicant la funció de cadascun;
anàlogament tots els aparells d’indicació de mesura, estaran marcats de tal manera que es
tingui una clara indicació de les seves funcions.
Totes les línies de sortida del quadre elèctric de climatització es realitzaran mitjançant cables
de coure i de tensió nominal d’aïllament de 1000 V, denominació UNE RZ1 0,6/1 kV baixa
emissió de fums i lliure d’halògens. La secció d’aquests conductors serà l’adient a les
intensitats previstes.
Les línies conductores es disposaran sobre safates de pvc perforada amb tapa, o tubs
flexibles metàl·lics amb recobriment de PVC per anar a l’exterior.
Els conductors de protecció tindran igual secció que els de fase fins 16 mm2 i secció la
meitat a partir de 35 mm2, allotjant-se a les mateixes canalitzacions que els conductors
actius.
Els diàmetres dels tubs protectors s’escolliran en funció del número i la secció dels
conductors que hagin de protegir, segons les indicacions prescrites a la ITC-BT-21 del RBT
2002.
Els tubs en muntatge superficial es fixaran mitjançant grapes o abraçadores situades a una
interdistància màxima de 0,8 m, si són rígids, i de 0,6 m, si són flexibles.
Els receptors monofàsics es repartiran entre les tres fases per aconseguir el màxim equilibri
de càrregues.
La coberta dels cables unipolars serà de color negre, marro o gris per als conductors de
fase, blau pel neutre i verd-groc pel conductor de protecció.
Tot el cablejat serà lliure d’halògens, no propagador de la flama complint les especificacions
del Reglament actualment vigent de baixa tensió.
La justificació de la potencia elèctrica i càlculs de las línies i càrregues es detalla en al
apartat de càlculs elèctrics.
Les seccions de cadascun dels circuits i de les proteccions corresponents venen detallats en
el full de càlculs i a l’esquema elèctric unifilar.

La nova instal·lació estarà connectada a la xarxa general de terres existent.
Es comprovarà que la resistència total de pas a terra de la xarxa no serà superior a 37
ohms, amb el que la tensió de contacte, en cas d’una corrent de defecte, serà inferior a
24 volts, ja que s’utilitzen interruptors diferencials de sensibilitat 30 i 300 mA.
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Al quadre elèctric de climatització s’instal·laran els següents sistemes de protecció:
o

Protecció contra sobrecàrregues.
Tots els elements es protegiran en els seus quadres o derivacions contra les
sobrecàrregues o curtcircuits, mitjançant interruptors automàtics magnetotèrmics
amb un poder de tall adient al punt on han d’actuar.

o

Protecció contra contactes directes
Formen les proteccions contra contactes directes, totes les canalitzacions i envolvents
de línies, quadres i receptors, dotant a la instal·lació de l’aïllament necessari, amb la
finalitat d’allunyar i obstaculitzar les parts actives del contacte humà.

o

Protecció contra contactes indirectes
La sensibilitat dels diferencials serà de 30 mA per a les preses de corrent auxiliars, 300
mA per a circuits de motors i màquines i de 300 mA superimmunitzats en els circuits
amb equips electrònics (variadors de freqüència, etc.), si s’escau. Observar que existirà
selectivitat en sensibilitat i temps (si s’escau) amb diferencials aigües amunt.

6. NORMATIVA.
Donades les característiques constructives de l’edifici i l’ús al que serà destinat, la
instal·lació de climatització es realitzarà d’acord a la reglamentació vigent:
o

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), Reial Decret 1.027/2.007,
de 20 de Juliol de 2.007, i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.

o

Reial Decret 238/2.013, de 5 d’abril, pel qual es modifiquen determinats articles i
instruccions tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE),
Reial Decret 1.027/2.007, de 20 de Juliol de 2.007

o

Normes UNE d’obligat compliment aplicables a aquest tipus d’instal·lacions.

o

RD. 865/2003, de 4 de juliol per el que s’estableixen els criteris higienico-sanitaris per
la prevenció i control de la legionel·losis.

o

Decret 352/2004,

de 27 de

juliol, pel qual s’estableixen les condicions

higienicosanitàries per la prevenció i el control de la legionel·losi.
o

Normes del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat pel Reial Decret
842/2.002 i les seves Instruccions Tècniques Complementàries, així com les seves
modificacions i ampliacions posteriors.

o

Reial Decret 314/2.006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’
Edificació. BOE nº 74, de 28 de març

o

Normes particulars de l’empresa subministradora d’energia elèctrica.
Substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat de Sitges.
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o

Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques (RSF), Reial
Decret 3.099/1.977, de setembre, i les seves instruccions complementàries MI IF
segons ordre del 24 de gener de 1.998.

o

Normes Bàsiques de l’Edificació (Condicions Tèrmiques en Edificis, NBE-CT79),
Reial Decret 2.429/79 de 6 de Juliol.

o

Normes Bàsiques de l’Edificació (Condicions Acústiques dels Edificis, NBE-CA88),
Reial Decret 1.909/81 de 24 de Juliol.

o

Directives comunitàries CE.

o

Normes i Ordenances municipals.

o

Normes UNE, CEI d’obligat compliment.

7. MESURES DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
Per fer els treballs de substitució de planta refredadora serà necessari implementar mesures
de seguretat durant tota l’obra, ja que cal garantir la seguretat dels treballadors i persones
alienes a l’obra quan es facin els treballs.
Quan es col·loquin els mitjans d’elevació dels equips, es tancarà i senyalitzarà tota la zona
d’actuació exterior, que impedeixi l’entrada de tota persona aliena a l’obra.

L’accés a planta coberta, es d’accés únicament al personal de manteniment.
L’accés a planta sotacoberta, es senyalitzarà per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra. A
planta sotacoberta, la única instal·lació que hi ha es la planta refredadora, no hi ha cap
instal·lació mes.
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8. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Data: 10/04/21

Obra

01

PRESSUPOST MUSEU CAU FERRAT

Capítol

01

CLIMATITZACIO

Subcapítol

01

DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ACTUAL

1

PSJMCF001

u

PSJMCF002

u

PSJMCF003

u

PSJMCF004

u

Obra

01

PRESSUPOST MUSEU CAU FERRAT

Capítol

01

CLIMATITZACIO

Subcapítol

02

EQUIPS I MAQUINÀRIA

PEH5-6QYW

u

PSJMCF006

u

1,000

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de Bomba de calor refrigerada per aire amb producció
contemporànea de calor/fred per instal·lació a l'exterior ( 4 tubs, amb recuperació de calor), de la marca CLIVET, model
WSAN-XIN MF 45.2 o equivalent de les següents característiques:
Recuperació energètica total
Configuració de fabricació per sistema de 4 tubs
Us fred amb control de temperatura per retorn
Difusor per ventilador axial d'alta eficiència
Monitor de fase
Modul de comunicació serial per comunicació M-bus
Bateria de condensació amb tractament Energy Guard DCC Aluminum
Equipada amb 2 compressors inverter + on/off scroll i 2 circuits independents
Intercanviador de plaques
Alimentació elèctrica 400V/3ph/50Hz+PE
Potència frigorífica: 120 Kw.
Potència calorífica: 143 Kw.
Consum elèctric: 46,2 Kw.
EER: 2,60
COP: 3,33
Alçada: 1.890 mm
Longitud: 3.600 mm
Amplada: 1.100 mm
Pes: 1.093 Kgr.
Totalment instal·lada i muntada, inclosos suports antivibratoris, desguassos, connexió elèctrica, connexió hidraulica,
col·locada sobre bancada, connexionat de potència i control, i funcionant. Tot segons RITE i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE
2

1,000

Transport, muntatge i desmuntatge de grua per treure la planta refredadora actual i tot el material desmuntat i pujar
nova planta refredadora i material. Inclou el lloguer de camió per transport de la planta refredadora i tot el material
desmuntat. S'inclou la tramitació de permís amb Guardia Urbana i pagament de taxes necessàries per la implantació de
la grua. S'inclou fer els treballs en dia festiu si es necessari.
AMIDAMENT DIRECTE

1

1,000

Retirada de planta refredadora per transport a gestor de residus autoritzat. S'inclou el pagament de taxes. Entrega de
certificat a la Propietat
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

Desmuntatge i posterior retirada de la instal·lació actual que no serveixi per la nova instal·lació a realitzar.
AMIDAMENT DIRECTE

3

1

Recuperació de gas refrigerant actual de la refredadora. Transport a gestor residus autoritzat. Pagament de taxes per
la seva destrucció. Entrega de certificat emes del gestor de residus autoritzat per entregar a la propietat.
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

1,000

Subministrament i instal·lació d'amortidor metàl·lic doble pletina de la marca SALVADOR ESCODA model 4M-1000, o
equivalent.Totalment instal·lat i muntat, inclòs cargoleria, petit material i p/p d’accessoris.
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AMIDAMENTS

Data: 10/04/21

AMIDAMENT DIRECTE

Obra

01

PRESSUPOST MUSEU CAU FERRAT

Capítol

01

CLIMATITZACIO

Subcapítol

03

CANONADES O AÏLLAMENT

1

PFQ0-3KC5

m

PFC0-4I0A

m

PFC0NP01

m

PFA8-DVCC

m

PEUE-6YPW

u

PFC0NP02

u

PN38-HDYJ

u

PFM3-8G63

u

PEUC-51AT

u

PN38-EC25

u

PNC0-H9PD

u

4,000

6,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

11

6,000

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8'' de diàmetre, roscat
AMIDAMENT DIRECTE

10

6,000

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides
d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
AMIDAMENT DIRECTE

9

4,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

8

10,000

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G
AMIDAMENT DIRECTE

7

50,000

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat
AMIDAMENT DIRECTE

6

50,000

Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

5

50,000

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 240 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix
AMIDAMENT DIRECTE

4

4,000

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

3

2

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per
a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

6,000

Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa
nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 10/04/21

AMIDAMENT DIRECTE
12

PNE1-7634

u

PN91-ECQX

u

PN45-FD29

u

PN38-EBYS

u

17

PSJMCF009

PFC0NP03

u

h

01

PRESSUPOST MUSEU CAU FERRAT

01

CLIMATITZACIO

Subcapítol

04

CONTROL I SISTEMA DE GESTIÓ

u

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Subministrament i instal·lació de comptador ultrasònic per FRED / CALOR, IP 54. Rang Temperatures: 2..180 ºC.
Alimentació: 230 V. 2 Sondes de temperatura PT500 de 1,5 m. Pantalla LCD amb 7 o 8 dígits. Unitat d'energia
seleccionable (KWh, MWh). Amb Comunicació M-Bus + 2 entrades de polsos. Per 40 m³ / h. Connexió DN80. L 300 mm
AMIDAMENT DIRECTE

2

PG33-E43P

m

PG33-E43V

m

PG2N-EUHZ

m

120,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2 apantallat, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
AMIDAMENT DIRECTE

4

2,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5
mm2 apantallat, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
AMIDAMENT DIRECTE

3

4,000

Senyalitzacio canonades segons RITE

Capítol

PEV3-HAHP

4,000

Adaptació del circuit d'ompliment d'aigua a la instal·lació a la nova planta refredadora, al recorregut de planta
sotacoberta. Totalment instal·lat i connectat.

Obra

1

2,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de
PN i preu alt, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

16

2,000

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

15

2,000

Vàlvula de seguretat , amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', tarada a 6 bar de pressió nominal, cos de llautó ,muntada
superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

14

3

Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat
superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

13

Pàg.:

120,000

Subministrament i instal·lació de tub flexible metàl·lic reforçat amb recobriment de PVC ecoplast nº 21 amb racors
Judodix i Unidix, IP55. Totalment instal·lat i muntat
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AMIDAMENTS

Data: 10/04/21

AMIDAMENT DIRECTE
5

PSJMCF012

u

PSJMCF010

u

PSJMCF011

u

Obra

01

PRESSUPOST MUSEU CAU FERRAT

Capítol

02

ELECTRICITAT

Subcapítol

01

CABLEJAT I CANALITZACIONS

PG33-E43B

m

PG33-E40E

m

PG2H-4DBX

m

Obra

01

PRESSUPOST MUSEU CAU FERRAT

Capítol

02

ELECTRICITAT

Subcapítol

02

QUADRE ELÈCTRIC

PSJMCF007

60,000

15,000

Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre
paraments verticals
AMIDAMENT DIRECTE

1

1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata
AMIDAMENT DIRECTE

3

2,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
AMIDAMENT DIRECTE

2

2,000

Programació i enginyeria d'imatges i fitxers en la Unitat Central, per a la comptabilització de l'energia de 2 comptadors
d'energia tèrmica i un comptador d'energia elèctrica en quadre CB6 situat en planta coberta. Dinamització dels punts
de control de el Programa de Gestió novaPro 32 v6. Ampliació en el llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per
poder ser consultat i programa d'alarmes per al control automàtic i optimitzat de el Sistema. Lliurament de la
documentació necessària amb esquemes i característiques tècniques de el Sistema. Comprovació dels elements de
camp associats a la Planta Refredadora substituïda. Càrrega de programes a les estacions de control existents
RC208F001 números 014 i 015. Actualització dels esquemes elèctrics de connexió i posada en marxa.
AMIDAMENT DIRECTE

1

240,000

Targeta comunicació M-Bus amb 2 sortides d'impulsos (C, D)
AMIDAMENT DIRECTE

7

4

Subministrament i instal·lació de protecció desmuntable construïda en alumini per comptador d'energia de DN80.
Totalment instal·lada i muntat, inclús petit material i p/p d’accessoris.
AMIDAMENT DIRECTE

6

Pàg.:

1

15,000

Subministrament i instal·lació de Subquadre elèctric a instal·lar en planta sotacoberta, segons esquema elèctric unifilar,
amb cablejat interior lliure d'halògens. Armari metàl·lic per intempèrie IP 66.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra

01

PRESSUPOST MUSEU CAU FERRAT

Capítol

03

VARIS

1,000

EUR
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AMIDAMENTS
1

P442-DG1Z

kg
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PY01-HBTU

u

P7CR6-HE9J

u

PSJMCF008

u

1,000

Subministrament i muntatge de panell acustic Acustimodul-80A per instal·lar entra la planta refredadora i la paret de
l'edifici, format per:
2 panells de 450mmx4000 mm
3 perfils perimetrals PF80/01 en U de L= 3 mts.
Totalment instal·lat i muntat.

AMIDAMENT DIRECTE
4

328,440

Ajuts de paleteria per passos d'instal·lacions i ampliacio de bancada.
AMIDAMENT DIRECTE

3

5

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

1,000

Legalització de la instal·lació de climatització, incloent projecte tècnic visat pel Col·legi d'Enginyers , documentació
tècnica, certificat final d'obra visat pel Col·legi d'Enginyers, i taxes de industria. S'inclou l'entrega de copia en suport
magnètic.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

1

NÚMERO

CODI

P- 1

P442-DG1Z

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra
(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

2,03 €

P- 2

P7CR6-HE9J

u

Subministrament i muntatge de panell acustic Acustimodul-80A per instal·lar entra la planta
refredadora i la paret de l'edifici, format per:
2 panells de 450mmx4000 mm
3 perfils perimetrals PF80/01 en U de L= 3 mts.
Totalment instal·lat i muntat.
(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

528,31 €

P- 3

PEH5-6QYW

u

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de Bomba de calor refrigerada per aire amb
producció contemporànea de calor/fred per instal·lació a l'exterior ( 4 tubs, amb recuperació de
calor), de la marca CLIVET, model WSAN-XIN MF 45.2 o equivalent de les següents
característiques:
Recuperació energètica total
Configuració de fabricació per sistema de 4 tubs
Us fred amb control de temperatura per retorn
Difusor per ventilador axial d'alta eficiència
Monitor de fase
Modul de comunicació serial per comunicació M-bus
Bateria de condensació amb tractament Energy Guard DCC Aluminum
Equipada amb 2 compressors inverter + on/off scroll i 2 circuits independents
Intercanviador de plaques
Alimentació elèctrica 400V/3ph/50Hz+PE
Potència frigorífica: 120 Kw.
Potència calorífica: 143 Kw.
Consum elèctric: 46,2 Kw.
EER: 2,60
COP: 3,33
Alçada: 1.890 mm
Longitud: 3.600 mm
Amplada: 1.100 mm
Pes: 1.093 Kgr.
Totalment instal·lada i muntada, inclosos suports antivibratoris, desguassos, connexió elèctrica,
connexió hidraulica, col·locada sobre bancada, connexionat de potència i control, i funcionant. Tot
segons RITE i indicacions de la DF.
(TRENTA-CINC MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

35.801,64 €

P- 4

PEUC-51AT

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat
(SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

16,06 €

P- 5

PEUE-6YPW

u

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat
roscat
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

17,68 €

P- 6

PEV3-HAHP

u

Subministrament i instal·lació de comptador ultrasònic per FRED / CALOR, IP 54. Rang
Temperatures: 2..180 ºC. Alimentació: 230 V. 2 Sondes de temperatura PT500 de 1,5 m. Pantalla
LCD amb 7 o 8 dígits. Unitat d'energia seleccionable (KWh, MWh). Amb Comunicació M-Bus + 2
entrades de polsos. Per 40 m³ / h. Connexió DN80. L 300 mm
(MIL CENT DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

1.117,05 €

P- 7

PFA8-DVCC

m

Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

8,24 €

P- 8

PFC0NP01

m

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 240 mm de diàmetre i 0,8 mm de
gruix
(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

43,51 €

P- 9

PFC0NP02

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

22,75 €
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NÚMERO

CODI

P- 10

PFC0NP03

h

Senyalitzacio canonades segons RITE
(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

76,97 €

P- 11

PFC0-4I0A

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

41,86 €

P- 12

PFM3-8G63

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM
reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C,
embridat
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

63,77 €

P- 13

PFQ0-3KC5

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

48,27 €

P- 14

PG2H-4DBX

m

Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
directament sobre paraments verticals
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

18,68 €

P- 15

PG2N-EUHZ

m

Subministrament i instal·lació de tub flexible metàl·lic reforçat amb recobriment de PVC ecoplast nº
21 amb racors Judodix i Unidix, IP55. Totalment instal·lat i muntat
(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

3,23 €

P- 16

PG33-E40E

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata
(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

5,39 €

P- 17

PG33-E43B

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata
(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

10,42 €

P- 18

PG33-E43P

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2 apantallat, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata
(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

1,30 €

P- 19

PG33-E43V

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2 apantallat, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

1,46 €

P- 20

PN38-EBYS

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

44,54 €

P- 21

PN38-EC25

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/8, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

10,64 €

P- 22

PN38-HDYJ

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

16,91 €

P- 23

PN45-FD29

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada superficialment
(SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

60,10 €
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NÚMERO

CODI

P- 24

PN91-ECQX

u

Vàlvula de seguretat , amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', tarada a 6 bar de pressió nominal, cos
de llautó ,muntada superficialment
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

33,49 €

P- 25

PNC0-H9PD

u

Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense
dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
(CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

559,24 €

P- 26

PNE1-7634

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre, muntat superficialment
(CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

113,67 €

P- 27

PSJMCF001

u

Recuperació de gas refrigerant actual de la refredadora. Transport a gestor residus autoritzat.
Pagament de taxes per la seva destrucció. Entrega de certificat emes del gestor de residus
autoritzat per entregar a la propietat.
(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

289,42 €

P- 28

PSJMCF002

u

Desmuntatge i posterior retirada de la instal·lació actual que no serveixi per la nova instal·lació a
realitzar.
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

147,53 €

P- 29

PSJMCF003

u

Retirada de planta refredadora per transport a gestor de residus autoritzat. S'inclou el pagament de
taxes. Entrega de certificat a la Propietat
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

134,43 €

P- 30

PSJMCF004

u

Transport, muntatge i desmuntatge de grua per treure la planta refredadora actual i tot el material
desmuntat i pujar nova planta refredadora i material. Inclou el lloguer de camió per transport de la
planta refredadora i tot el material desmuntat. S'inclou la tramitació de permís amb Guardia Urbana
i pagament de taxes necessàries per la implantació de la grua. S'inclou fer els treballs en dia festiu
si es necessari.
(MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

1.635,96 €

P- 31

PSJMCF006

u

Subministrament i instal·lació d'amortidor metàl·lic doble pletina de la marca SALVADOR ESCODA
model 4M-1000, o equivalent.Totalment instal·lat i muntat, inclòs cargoleria, petit material i p/p
d’accessoris.
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

67,52 €

P- 32

PSJMCF007

1

Subministrament i instal·lació de Subquadre elèctric a instal·lar en planta sotacoberta, segons
esquema elèctric unifilar, amb cablejat interior lliure d'halògens. Armari metàl·lic per intempèrie IP
66.
(MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

1.988,14 €

P- 33

PSJMCF008

u

Legalització de la instal·lació de climatització, incloent projecte tècnic visat pel Col·legi d'Enginyers
, documentació tècnica, certificat final d'obra visat pel Col·legi d'Enginyers, i taxes de industria.
S'inclou l'entrega de copia en suport magnètic.
(NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

959,50 €

P- 34

PSJMCF009

u

Adaptació del circuit d'ompliment d'aigua a la instal·lació a la nova planta refredadora, al recorregut
de planta sotacoberta. Totalment instal·lat i connectat.
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

181,80 €

P- 35

PSJMCF010

u

Targeta comunicació M-Bus amb 2 sortides d'impulsos (C, D)
(TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
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NÚMERO

CODI

P- 36

PSJMCF011

u

Programació i enginyeria d'imatges i fitxers en la Unitat Central, per a la comptabilització de
l'energia de 2 comptadors d'energia tèrmica i un comptador d'energia elèctrica en quadre CB6
situat en planta coberta. Dinamització dels punts de control de el Programa de Gestió novaPro 32
v6. Ampliació en el llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per poder ser consultat i programa
d'alarmes per al control automàtic i optimitzat de el Sistema. Lliurament de la documentació
necessària amb esquemes i característiques tècniques de el Sistema. Comprovació dels elements
de camp associats a la Planta Refredadora substituïda. Càrrega de programes a les estacions de
control existents RC208F001 números 014 i 015. Actualització dels esquemes elèctrics de
connexió i posada en marxa.
(MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

1.281,69 €

P- 37

PSJMCF012

u

Subministrament i instal·lació de protecció desmuntable construïda en alumini per comptador
d'energia de DN80. Totalment instal·lada i muntat, inclús petit material i p/p d’accessoris.
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

63,42 €

P- 38

PY01-HBTU

u

Ajuts de paleteria per passos d'instal·lacions i ampliacio de bancada.
(SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
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QUADRE DE PREUS II
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
P442-DG1Z

UA
kg

B44Z-0LX9

P- 2

P7CR6-HE9J

u

B7CP1-HE9K

P- 3

PEH5-6QYW

u

Data: 10/04/21

DESCRIPCIÓ
Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant
Altres conceptes
Subministrament i muntatge de panell acustic Acustimodul-80A per instal·lar
entra la planta refredadora i la paret de l'edifici, format per:
2 panells de 450mmx4000 mm
3 perfils perimetrals PF80/01 en U de L= 3 mts.
Totalment instal·lat i muntat.
Subministrament i muntatge de panell acustic Acustimodul-80A per instal·lar
entra la planta refredadora i la paret de l'edifici, format per:
2 panells de 450mmx4000 mm
3 perfils perimetrals PF80/01 en U de L= 3 mts.
Totalment instal·lat i muntat.
Altres conceptes
Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de Bomba de calor
refrigerada per aire amb producció contemporànea de calor/fred per
instal·lació a l'exterior ( 4 tubs, amb recuperació de calor), de la marca
CLIVET, model WSAN-XIN MF 45.2 o equivalent de les següents
característiques:
Recuperació energètica total
Configuració de fabricació per sistema de 4 tubs
Us fred amb control de temperatura per retorn
Difusor per ventilador axial d'alta eficiència
Monitor de fase
Modul de comunicació serial per comunicació M-bus
Bateria de condensació amb tractament Energy Guard DCC Aluminum
Equipada amb 2 compressors inverter + on/off scroll i 2 circuits independents
Intercanviador de plaques
Alimentació elèctrica 400V/3ph/50Hz+PE
Potència frigorífica: 120 Kw.
Potència calorífica: 143 Kw.
Consum elèctric: 46,2 Kw.
EER: 2,60
COP: 3,33
Alçada: 1.890 mm
Longitud: 3.600 mm
Amplada: 1.100 mm
Pes: 1.093 Kgr.
Totalment instal·lada i muntada, inclosos suports antivibratoris, desguassos,
connexió elèctrica, connexió hidraulica, col·locada sobre bancada,
connexionat de potència i control, i funcionant. Tot segons RITE i indicacions
de la DF.
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

1

PREU

2,03 €

0,87000 €

1,16 €

528,31 €

350,00000 €

178,31 €

35.801,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 4

CODI
BEH5-1605

PEUC-51AT

UA

u

BEUC-0OWB

P- 5

PEUE-6YPW

u

BEUE-1CJE

P- 6

PEV3-HAHP

u

BEV3-H5WX

P- 7

PFA8-DVCC

B0A1-07KP
BFA7-08SM
BFWB-08VU
BFYG-08XN

m

Data: 10/04/21

DESCRIPCIÓ
Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de Bomba de calor
refrigerada per aire amb producció contemporànea de calor/fred per
instal·lació a l'exterior ( 4 tubs, amb recuperació de calor), de la marca
CLIVET, model WSAN-XIN MF 45.2 o similar de les següents
característiques:
Recuperació energètica total
Configuració de fabricació per sistema de 4 tubs
Us fred amb control de temperatura per retorn
Difusor per ventilador axial d'alta eficiència
Monitor de fase
Modul de comunicació serial per comunicació Modbus
Bateria de condensació amb tractament Energy Guard DCC Aluminum
Equipada amb 2 compressors inverte + on/off scroll i 2 circuits independents
Intercanviador de plaques
Alimentació elèctrica 400V/3ph/50Hz+PE
Potència frigorífica: 120 Kw.
Potència frigorífica: 143 Kw.
Consum elèctric: 46,2 Kw.
EER: 2,60
COP: 3,33
Alçada: 1.890 mm
Longitud: 3.600 mm
Amplada: 1.100 mm
Pes: 1.093 Kgr.
Totalment instal·lada i muntada, inclosos suports antivibratoris, desguassos,
connexió elèctrica, connexió frigorífica, col·locada sobre bancada,
connexionat de potència i control, i funcionant. Tot segons RITE i indicacions
de la DF.
Altres conceptes
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre
Altres conceptes
Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm,
de <= 80°C, col·locat roscat
Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm,
de <= 80 °C
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de comptador ultrasònic per FRED / CALOR, IP
54. Rang Temperatures: 2..180 ºC. Alimentació: 230 V. 2 Sondes de
temperatura PT500 de 1,5 m. Pantalla LCD amb 7 o 8 dígits. Unitat d'energia
seleccionable (KWh, MWh). Amb Comunicació M-Bus + 2 entrades de polsos.
Per 40 m³ / h. Connexió DN80. L 300 mm
comptador ultrasònic per FRED / CALOR, IP 54. Rang Temperatures: 2..180
ºC. Alimentació: 230 V. 2 Sondes de temperatura PT500 de 1,5 m. Pantalla
LCD amb 7 o 8 dígits. Unitat d'energia seleccionable (KWh, MWh). Amb
Comunicació M-Bus + 2 entrades de polsos. Per 40 m³ / h. Connexió DN80.
L 300 mm
Altres conceptes
Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment
Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior
Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

2

PREU

35.047,91000 €

753,73 €

16,06 €

6,21000 €
9,85 €

17,68 €

10,85000 €
6,83 €

1.117,05 €

1.042,20000 €

74,85 €

8,24 €

0,57800 €
0,93840 €
0,60900 €
0,10000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 10/04/21

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 8

PFC0NP01

m

BFR0-0D7D

P- 9

PFC0NP02

u

BEU9-0SR1

P- 10

PFC0NP03

h

BB91-0XR2

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 240 mm de
diàmetre i 0,8 mm de gruix
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 240 mm de
diàmetre i 0,8 mm de gruix
Altres conceptes
Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexió de 1/2'' G
Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexió de 1/2'' G
Altres conceptes

PFC0-4I0A

m

B0A1-07JW
BFC0-0AFZ
BFWA-0APA
BFYF-0AQ5

P- 12

PFM3-8G63

u

BFM3-2168

P- 13

PFQ0-3KC5

m

BFQ0-0DDT

BFY3-065K

P- 14

PG2H-4DBX

m

BG28-2HLY
BG2I-0B8G

P- 15

PG2N-EUHZ

m

3

PREU
6,01 €

43,51 €

21,16000 €
22,35 €

22,75 €

17,28000 €
5,47 €

76,97 €

Senyalitzacio canonades segons RITE
Fletxes per senyalitzacio de canonales
Altres conceptes

P- 11
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Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x10 mm, sèrie S
5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment
Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x10 mm, sèrie
S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a
soldar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 110 mm de diàmetre, soldat
Altres conceptes
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima
10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima
10 bar, temperatura màxima 105 °C
Altres conceptes
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114
mm, de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114
mm, de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 60 mm de gruix
Altres conceptes
Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb
coberta, muntada directament sobre paraments verticals
Cubierta para bandeja aislante de PVC, de 100 mm de anchura
Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x100 mm
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de tub flexible metàl·lic reforçat amb
recobriment de PVC ecoplast nº 21 amb racors Judodix i Unidix, IP55.
Totalment instal·lat i muntat

50,00000 €
26,97 €
41,86 €

1,02300 €
23,83740 €
3,60900 €
0,61000 €
12,78 €

63,77 €

35,94000 €

27,83 €

48,27 €

36,75060 €

0,66000 €
10,86 €

18,68 €

5,02860 €
9,90420 €
3,75 €
3,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 16

CODI
BG2Q-1KT5

PG33-E40E

UA

m

BG33-G2SL

P- 17

PG33-E43B

m

BG33-G2SB

P- 18

PG33-E43P

m

BG33-G2W8

P- 19

PG33-E43V

m

BG33-G2VP

P- 20

PN38-EBYS

u

BN38-0XBV

P- 21

PN38-EC25

u

BN38-0XB9

P- 22

PN38-HDYJ
BN38-H4EQ

u

Data: 10/04/21

DESCRIPCIÓ
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en canal o safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con cubierta del
cable de poliolefinas con baja emisión humos
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2 apantallat, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2 APANTALLAT, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2 apantallat, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2 apantallat, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1''1/4 '',i preu alt de 16 bar de PN
Altres conceptes
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de
diàmetre nominal 3/8, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 3/8 '',i preu alt de 25 bar de PN
Altres conceptes
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de
diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1/2 '',i preu alt de 16 bar de PN
Altres conceptes
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4

PREU

2,49900 €

0,73 €

5,39 €

3,31500 €

2,08 €

10,42 €

7,52000 €

2,90 €

1,30 €

0,70380 €

0,60 €

1,46 €

0,86700 €

0,59 €

44,54 €

31,74000 €
12,80 €

10,64 €

2,38000 €
8,26 €

16,91 €

8,58000 €
8,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 23

CODI
PN45-FD29

UA
u

BN44-2JQN

P- 24

PN91-ECQX

u

BN91-0WXZ

P- 25

PNC0-H9PD

u

BNC0-H5OE

P- 26

PNE1-7634

u

BNE1-1N50

P- 27

P- 28

P- 29

P- 30

PSJMCF001

PSJMCF002

PSJMCF003

PSJMCF004

u

u

u

u

Data: 10/04/21

DESCRIPCIÓ
Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment
Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a
muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell
d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca
Altres conceptes
Vàlvula de seguretat , amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', tarada a 6 bar de
pressió nominal, cos de llautó ,muntada superficialment
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu
alt
Altres conceptes
Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de
16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada
Vàlvula d'equilibrat amb brides de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de
16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat
Altres conceptes
Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar
de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat
superficialment
Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar
de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre
Altres conceptes
Recuperació de gas refrigerant actual de la refredadora. Transport a gestor
residus autoritzat. Pagament de taxes per la seva destrucció. Entrega de
certificat emes del gestor de residus autoritzat per entregar a la propietat.
Sense descomposició
Desmuntatge i posterior retirada de la instal·lació actual que no serveixi per la
nova instal·lació a realitzar.
Altres conceptes
Retirada de planta refredadora per transport a gestor de residus autoritzat.
S'inclou el pagament de taxes. Entrega de certificat a la Propietat
Sense descomposició
Transport, muntatge i desmuntatge de grua per treure la planta refredadora
actual i tot el material desmuntat i pujar nova planta refredadora i material.
Inclou el lloguer de camió per transport de la planta refredadora i tot el
material desmuntat. S'inclou la tramitació de permís amb Guardia Urbana i
pagament de taxes necessàries per la implantació de la grua. S'inclou fer els
treballs en dia festiu si es necessari.
Altres conceptes
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5

PREU

60,10 €

45,91000 €

14,19 €

33,49 €

25,00000 €

8,49 €

559,24 €

499,31000 €

59,93 €

113,67 €

79,91000 €

33,76 €

289,42 €

289,42 €

147,53 €
147,53 €

134,43 €
134,43 €

1.635,96 €

1.635,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 31

P- 32

CODI
PSJMCF006

PSJMCF007

UA
u

1

BAW7-0Z9B

P- 33

P- 34

P- 35

P- 36

P- 37

P- 38

PSJMCF008

PSJMCF009

PSJMCF010

PSJMCF011

PSJMCF012

PY01-HBTU

u

u

u

u

u

u

Data: 10/04/21

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació d'amortidor metàl·lic doble pletina de la marca
SALVADOR ESCODA model 4M-1000, o equivalent.Totalment instal·lat i
muntat, inclòs cargoleria, petit material i p/p d’accessoris.
Sense descomposició
Subministrament i instal·lació de Subquadre elèctric a instal·lar en planta
sotacoberta, segons esquema elèctric unifilar, amb cablejat interior lliure
d'halògens. Armari metàl·lic per intempèrie IP 66.
Quadre elèctric
Altres conceptes
Legalització de la instal·lació de climatització, incloent projecte tècnic visat pel
Col·legi d'Enginyers , documentació tècnica, certificat final d'obra visat pel
Col·legi d'Enginyers, i taxes de industria. S'inclou l'entrega de copia en suport
magnètic.
Sense descomposició
Adaptació del circuit d'ompliment d'aigua a la instal·lació a la nova planta
refredadora, al recorregut de planta sotacoberta. Totalment instal·lat i
connectat.
Sense descomposició
Targeta comunicació M-Bus amb 2 sortides d'impulsos (C, D)
Sense descomposició
Programació i enginyeria d'imatges i fitxers en la Unitat Central, per a la
comptabilització de l'energia de 2 comptadors d'energia tèrmica i un
comptador d'energia elèctrica en quadre CB6 situat en planta coberta.
Dinamització dels punts de control de el Programa de Gestió novaPro 32 v6.
Ampliació en el llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per poder ser
consultat i programa d'alarmes per al control automàtic i optimitzat de el
Sistema. Lliurament de la documentació necessària amb esquemes i
característiques tècniques de el Sistema. Comprovació dels elements de
camp associats a la Planta Refredadora substituïda. Càrrega de programes a
les estacions de control existents RC208F001 números 014 i 015.
Actualització dels esquemes elèctrics de connexió i posada en marxa.
Sense descomposició
Subministrament i instal·lació de protecció desmuntable construïda en alumini
per comptador d'energia de DN80. Totalment instal·lada i muntat, inclús petit
material i p/p d’accessoris.
Sense descomposició
Ajuts de paleteria per passos d'instal·lacions i ampliacio de bancada.
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PREU

67,52 €

67,52 €

1.988,14 €

1.891,82000 €
96,32 €
959,50 €

959,50 €

181,80 €

181,80 €

32,12 €
32,12 €

1.281,69 €

1.281,69 €

63,42 €

63,42 €

615,59 €

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

7

Pàg.:
Data: 10/04/21

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

36

Substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat de Sitges.
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PRESSUPOST
8.4.

PRESSUPOST

Data: 10/04/21

Obra

01

Pressupost MUSEU CAU FERRAT

Capítol

01

CLIMATITZACIO

Subcapítol

01

Desmuntatge instal·lació actual

Pàg.:

1

1 PSJMCF001

u

Recuperació de gas refrigerant actual de la refredadora. Transport a gestor
residus autoritzat. Pagament de taxes per la seva destrucció. Entrega de
certificat emes del gestor de residus autoritzat per entregar a la propietat.
(P - 27)

1,000

289,42

289,42

2 PSJMCF002

u

Desmuntatge i posterior retirada de la instal·lació actual que no serveixi per
la nova instal·lació a realitzar. (P - 28)

1,000

147,53

147,53

3 PSJMCF003

u

Retirada de planta refredadora per transport a gestor de residus autoritzat.
S'inclou el pagament de taxes. Entrega de certificat a la Propietat (P - 29)

1,000

134,43

134,43

4 PSJMCF004

u

Transport, muntatge i desmuntatge de grua per treure la planta refredadora
actual i tot el material desmuntat i pujar nova planta refredadora i material.
Inclou el lloguer de camió per transport de la planta refredadora i tot el
material desmuntat. S'inclou la tramitació de permís amb Guardia Urbana i
pagament de taxes necessàries per la implantació de la grua. S'inclou fer
els treballs en dia festiu si es necessari. (P - 30)

1,000

1.635,96

1.635,96

TOTAL

Subcapítol

01.01.01

2.207,34

Obra

01

Pressupost MUSEU CAU FERRAT

Capítol

01

CLIMATITZACIO

Subcapítol

02

Equips i maquinària

1 PEH5-6QYW

u

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de Bomba de calor
refrigerada per aire amb producció contemporànea de calor/fred per
instal·lació a l'exterior ( 4 tubs, amb recuperació de calor), de la marca
CLIVET, model WSAN-XIN MF 45.2 o equivalent de les següents
característiques:
Recuperació energètica total
Configuració de fabricació per sistema de 4 tubs
Us fred amb control de temperatura per retorn
Difusor per ventilador axial d'alta eficiència
Monitor de fase
Modul de comunicació serial per comunicació M-bus
Bateria de condensació amb tractament Energy Guard DCC Aluminum
Equipada amb 2 compressors inverter + on/off scroll i 2 circuits
independents
Intercanviador de plaques
Alimentació elèctrica 400V/3ph/50Hz+PE
Potència frigorífica: 120 Kw.
Potència calorífica: 143 Kw.
Consum elèctric: 46,2 Kw.
EER: 2,60
COP: 3,33
Alçada: 1.890 mm
Longitud: 3.600 mm
Amplada: 1.100 mm
Pes: 1.093 Kgr.
Totalment instal·lada i muntada, inclosos suports antivibratoris,
desguassos, connexió elèctrica, connexió hidraulica, col·locada sobre
bancada, connexionat de potència i control, i funcionant. Tot segons RITE i
indicacions de la DF.
(P - 3)

1,000

35.801,64

35.801,64

2 PSJMCF006

u

Subministrament i instal·lació d'amortidor metàl·lic doble pletina de la
marca SALVADOR ESCODA model 4M-1000, o equivalent.Totalment
instal·lat i muntat, inclòs cargoleria, petit material i p/p d’accessoris. (P - 31)

4,000

67,52

270,08

TOTAL

Subcapítol

01.01.02

36.071,72

EUR
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PRESSUPOST

Data: 10/04/21

Obra

01

Pressupost MUSEU CAU FERRAT

Capítol

01

CLIMATITZACIO

Subcapítol

03

Canonades o aïllament

Pàg.:

2

1 PFQ0-3KC5

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
114 mm, de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
(P - 13)

50,000

48,27

2.413,50

2 PFC0-4I0A

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x10 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà
i col·locat superficialment (P - 11)

50,000

41,86

2.093,00

3 PFC0NP01

m

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 240 mm de
diàmetre i 0,8 mm de gruix (P - 8)

50,000

43,51

2.175,50

4 PFA8-DVCC

m

Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 7)

10,000

8,24

82,40

5 PEUE-6YPW

u

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm,
de <= 80°C, col·locat roscat (P - 5)

4,000

17,68

70,72

6 PFC0NP02

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexió de 1/2'' G (P - 9)

6,000

22,75

136,50

7 PN38-HDYJ

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 22)

6,000

16,91

101,46

8 PFM3-8G63

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm,
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat (P - 12)

4,000

63,77

255,08

9 PEUC-51AT

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat (P 4)

6,000

16,06

96,36

10 PN38-EC25

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 3/8, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 21)

6,000

10,64

63,84

11 PNC0-H9PD

u

Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120,
de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal,
preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada (P - 25)

2,000

559,24

1.118,48

12 PNE1-7634

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre,
muntat superficialment (P - 26)

2,000

113,67

227,34

13 PN91-ECQX

u

Vàlvula de seguretat , amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', tarada a 6 bar
de pressió nominal, cos de llautó ,muntada superficialment (P - 24)

2,000

33,49

66,98

14 PN45-FD29

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per
a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment (P - 23)

4,000

60,10

240,40

15 PN38-EBYS

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 20)

4,000

44,54

178,16

16 PSJMCF009

u

Adaptació del circuit d'ompliment d'aigua a la instal·lació a la nova planta
refredadora, al recorregut de planta sotacoberta. Totalment instal·lat i
connectat. (P - 34)

1,000

181,80

181,80

17 PFC0NP03

h

Senyalitzacio canonades segons RITE (P - 10)

2,000

76,97

153,94

TOTAL

Subcapítol

01.01.03

9.655,46

Obra

01

Pressupost MUSEU CAU FERRAT

Capítol

01

CLIMATITZACIO

EUR
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PRESSUPOST
Subcapítol

Data: 10/04/21
04

Pàg.:

3

Control i sistema de gestió

1 PEV3-HAHP

u

Subministrament i instal·lació de comptador ultrasònic per FRED / CALOR,
IP 54. Rang Temperatures: 2..180 ºC. Alimentació: 230 V. 2 Sondes de
temperatura PT500 de 1,5 m. Pantalla LCD amb 7 o 8 dígits. Unitat
d'energia seleccionable (KWh, MWh). Amb Comunicació M-Bus + 2
entrades de polsos. Per 40 m³ / h. Connexió DN80. L 300 mm (P - 6)

2,000

1.117,05

2.234,10

2 PG33-E43P

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2 apantallat, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 18)

120,000

1,30

156,00

3 PG33-E43V

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2 apantallat, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 19)

120,000

1,46

175,20

4 PG2N-EUHZ

m

Subministrament i instal·lació de tub flexible metàl·lic reforçat amb
recobriment de PVC ecoplast nº 21 amb racors Judodix i Unidix, IP55.
Totalment instal·lat i muntat (P - 15)

240,000

3,23

775,20

5 PSJMCF012

u

Subministrament i instal·lació de protecció desmuntable construïda en
alumini per comptador d'energia de DN80. Totalment instal·lada i muntat,
inclús petit material i p/p d’accessoris. (P - 37)

2,000

63,42

126,84

6 PSJMCF010

u

Targeta comunicació M-Bus amb 2 sortides d'impulsos (C, D) (P - 35)

2,000

32,12

64,24

7 PSJMCF011

u

Programació i enginyeria d'imatges i fitxers en la Unitat Central, per a la
comptabilització de l'energia de 2 comptadors d'energia tèrmica i un
comptador d'energia elèctrica en quadre CB6 situat en planta coberta.
Dinamització dels punts de control de el Programa de Gestió novaPro 32
v6. Ampliació en el llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per poder
ser consultat i programa d'alarmes per al control automàtic i optimitzat de el
Sistema. Lliurament de la documentació necessària amb esquemes i
característiques tècniques de el Sistema. Comprovació dels elements de
camp associats a la Planta Refredadora substituïda. Càrrega de programes
a les estacions de control existents RC208F001 números 014 i 015.
Actualització dels esquemes elèctrics de connexió i posada en marxa. (P 36)

1,000

1.281,69

1.281,69

TOTAL

Subcapítol

01.01.04

4.813,27

Obra

01

Pressupost MUSEU CAU FERRAT

Capítol

02

ELECTRICITAT

Subcapítol

01

Cablejat i canalitzacions

1 PG33-E43B

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P
- 17)

60,000

10,42

625,20

2 PG33-E40E

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en canal o safata (P - 16)

15,000

5,39

80,85

3 PG2H-4DBX

m

Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i
amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals (P - 14)

15,000

18,68

280,20

TOTAL

Subcapítol

01.02.01

986,25

Obra

01

Pressupost MUSEU CAU FERRAT

Capítol

02

ELECTRICITAT

Subcapítol

02

Quadre elèctric

EUR
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PRESSUPOST

1 PSJMCF007

TOTAL

1

Subcapítol

Data: 10/04/21

Subministrament i instal·lació de Subquadre elèctric a instal·lar en planta
sotacoberta, segons esquema elèctric unifilar, amb cablejat interior lliure
d'halògens. Armari metàl·lic per intempèrie IP 66. (P - 32)

Pàg.:

1,000

1.988,14

01.02.02

4

1.988,14

1.988,14

Obra

01

Pressupost MUSEU CAU FERRAT

Capítol

03

VARIS

1 P442-DG1Z

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 1)

328,440

2,03

666,73

2 PY01-HBTU

u

Ajuts de paleteria per passos d'instal·lacions i ampliacio de bancada. (P 38)

1,000

615,59

615,59

3 P7CR6-HE9J

u

Subministrament i muntatge de panell acustic Acustimodul-80A
instal·lar entra la planta refredadora i la paret de l'edifici, format per:
2 panells de 450mmx4000 mm
3 perfils perimetrals PF80/01 en U de L= 3 mts.
Totalment instal·lat i muntat.
(P - 2)

per

1,000

528,31

528,31

4 PSJMCF008

u

Legalització de la instal·lació de climatització, incloent projecte tècnic visat
pel Col·legi d'Enginyers , documentació tècnica, certificat final d'obra visat
pel Col·legi d'Enginyers, i taxes de industria. S'inclou l'entrega de copia en
suport magnètic. (P - 33)

1,000

959,50

959,50

TOTAL

Capítol

01.03

2.770,13

TOTAL PRESSUPOST

58.492,31

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/04/21

Pàg.:

1

NIVELL 2 : Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01.03
01

CLIMATITZACIO
ELECTRICITAT
VARIS
Pressupost MUSEU CAU FERRAT

52.747,79
2.974,39
2.770,13
58.492,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
58.492,31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 : Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost MUSEU CAU FERRAT

58.492,31
58.492,31

euros
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Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...................................................................

58.492,31

Subtotal

58.492,31

6 % DESPESES GENERALS SOBRE 58.492,31........................................................

3.509,54

13 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 58.492,31.......................................................

7.604,00

21 % IVA SOBRE 69.605,85........................................................................................

14.617,23

€

84.223,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VUITANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS )

SIGNAT.

José Antonio Gállego Jarió.
Enginyer Industrial
Col. nº 9.301
Barcelona, Abril de 2021
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DESCOMPOSICIO DE PREUS
8.5.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

Data: 10/04/21

Pàg.:
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1

PREU

A01-FEPC

h

Ajudant calefactor

22,48 €

A01-FEPD

h

Ayudante electricista

18,15 €

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

22,51 €

A0D-0007

h

Manobre

21,17 €

A0F-000B

h

Oficial 1a

25,36 €

A0F-000C

h

Oficial 1a calefactor

26,21 €

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

20,17 €

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

26,21 €

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

25,36 €

MAQUINÀRIA
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PREU

DESCRIPCIÓ
UA
CODI

2

Pàg.:
Data: 10/04/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

C154-003L

u

Camió per a transport

325,00 €

C15G-00DB

u

Grua autopropulsada

1.100,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/21

MATERIALS
CODI

Pàg.:
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3

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B064-2CD2

m3

Formigó lleuger HLE-25/F/10/I, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

69,75 €

B0A1-07JW

u

Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de
diàmetre interior

1,86 €

B0A1-07KP

u

Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior

0,68 €

B44Z-0LX9

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

0,87 €

B7CP1-HE9K

u

Subministrament i muntatge de panell acustic
Acustimodul-80A
per instal·lar entra la planta
refredadora i la paret de l'edifici, format per:
2 panells de 450mmx4000 mm
3 perfils perimetrals PF80/01 en U de L= 3 mts.
Totalment instal·lat i muntat.

350,00 €

BAW7-0Z9B

u

Quadre elèctric

BB91-0XR2

u

Fletxes per senyalitzacio de canonales

BEH5-1605

u

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament
de Bomba de calor refrigerada per aire amb producció
contemporànea de calor/fred per instal·lació a l'exterior
( 4 tubs, amb recuperació de calor), de la marca
CLIVET, model WSAN-XIN MF 45.2 o similar de les
següents característiques:
Recuperació energètica total
Configuració de fabricació per sistema de 4 tubs
Us fred amb control de temperatura per retorn
Difusor per ventilador axial d'alta eficiència
Monitor de fase
Modul de comunicació serial per comunicació Modbus
Bateria de condensació amb tractament Energy Guard
DCC Aluminum
Equipada amb 2 compressors inverte + on/off scroll i 2
circuits independents
Intercanviador de plaques
Alimentació elèctrica 400V/3ph/50Hz+PE
Potència frigorífica: 120 Kw.
Potència frigorífica: 143 Kw.
Consum elèctric: 46,2 Kw.
EER: 2,60
COP: 3,33
Alçada: 1.890 mm
Longitud: 3.600 mm
Amplada: 1.100 mm
Pes: 1.093 Kgr.
Totalment instal·lada i muntada, inclosos suports
antivibratoris, desguassos, connexió elèctrica,
connexió frigorífica, col·locada sobre bancada,
connexionat de potència i control, i funcionant. Tot
segons RITE i indicacions de la DF.

1.891,82 €
50,00 €
35.047,91 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/21

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

Pàg.:
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

4

PREU

BEU9-0SR1

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G

17,28 €

BEUC-0OWB

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8'' de diàmetre

6,21 €

BEUE-1CJE

u

Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C

10,85 €

BEV3-H5WX

u

comptador ultrasònic per FRED / CALOR, IP 54. Rang
Temperatures: 2..180 ºC. Alimentació: 230 V. 2 Sondes
de temperatura PT500 de 1,5 m. Pantalla LCD amb 7 o
8 dígits. Unitat d'energia seleccionable (KWh, MWh).
Amb Comunicació M-Bus + 2 entrades de polsos. Per
40 m³ / h. Connexió DN80. L 300 mm

1.042,20 €

BFA7-08SM

m

Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

0,92 €

BFC0-0AFZ

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

23,37 €

BFM3-2168

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre
nominal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb
niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 105 °C

35,94 €

BFQ0-0DDT

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm,
de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

36,03 €

BFR0-0D7D

m

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 240 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix

21,16 €

BFWA-0APA

u

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110
mm de diàmetre, per a soldar

12,03 €

BFWB-08VU

u

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

2,03 €

BFY3-065K

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 60 mm de
gruix

0,44 €

BFYF-0AQ5

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, soldat

0,61 €

BFYG-08XN

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

0,10 €

BG28-2HLY

m

Cubierta para bandeja aislante de PVC, de 100 mm de
anchura

4,93 €

BG2I-0B8G

m

Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x100 mm

9,71 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/21

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

5

PREU

BG2Q-1KT5

m

Tub flexible metàl·lic reforçat amb recobriment de PVC
ecoplast nº 21 amb racors Judodix i Unidix, IP55

2,45 €

BG33-G2SB

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

7,52 €

BG33-G2SL

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1
x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,25 €

BG33-G2VP

m

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

0,85 €

BG33-G2W8

m

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

0,69 €

BN38-0XB9

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8 '',i preu alt
de 25 bar de PN

2,38 €

BN38-0XBV

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/4 '',i preu
alt de 16 bar de PN

31,74 €

BN38-H4EQ

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 '',i preu alt
de 16 bar de PN

8,58 €

BN44-2JQN

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

45,91 €

BN91-0WXZ

u

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt

25,00 €

BNC0-H5OE

u

Vàlvula d'equilibrat amb brides de 80 mm de diàmetre
nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió,
amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

499,31 €

BNE1-1N50

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre

79,91 €

MATERIALS
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PREU

DESCRIPCIÓ
UA
CODI

6

Pàg.:
Data: 10/04/21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 1

CODI
P442-DG1Z

UA

DESCRIPCIÓ

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 0,500

Unitats

2,03 €

Preu €

Parcial

A0D-0007

h

Manobre

0,012 /R x

21,17000 =

0,50808

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,012 /R x

25,36000 =

0,60864

Subtotal...

1,11672

Materials:
kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000

0,87000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 2

P7CR6-HE9J

u

0,87000

0,87000
2,50%

h
h

DESPESES INDIRECTES 1,00%

0,02015

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,03478

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de panell acustic
Acustimodul-80A
per instal·lar entra la planta
refredadora i la paret de l'edifici, format per:
2 panells de 450mmx4000 mm
3 perfils perimetrals PF80/01 en U de L= 3 mts.
Totalment instal·lat i muntat.

528,31 €

Preu €

Parcial

Ajudant muntador

3,500 /R x

22,51000 =

78,78500

Oficial 1a muntador

3,500 /R x

26,21000 =

91,73500

Subtotal...
u

Subministrament i muntatge de panell acustic
Acustimodul-80A
per instal·lar entra la planta
refredadora i la paret de l'edifici, format per:
2 panells de 450mmx4000 mm
3 perfils perimetrals PF80/01 en U de L= 3 mts.
Totalment instal·lat i muntat.

0,87000
0,02792

170,52000

Materials:
B7CP1-HE9K

1,11672

2,01464

Unitats

A0F-000R

Import

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A01-FEPH

7

PREU

Mà d'obra:

B44Z-0LX9

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

1,000

x

350,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

350,00000

350,00000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 1,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

170,52000

350,00000
2,55780
523,07780
5,23078

528,30858

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 3

CODI

UA

PEH5-6QYW

u

DESCRIPCIÓ

8

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament
de Bomba de calor refrigerada per aire amb producció
contemporànea de calor/fred per instal·lació a l'exterior
( 4 tubs, amb recuperació de calor), de la marca
CLIVET, model WSAN-XIN MF 45.2 o equivalent de
les següents característiques:
Recuperació energètica total
Configuració de fabricació per sistema de 4 tubs
Us fred amb control de temperatura per retorn
Difusor per ventilador axial d'alta eficiència
Monitor de fase
Modul de comunicació serial per comunicació M-bus
Bateria de condensació amb tractament Energy Guard
DCC Aluminum
Equipada amb 2 compressors inverter + on/off scroll i 2
circuits independents
Intercanviador de plaques
Alimentació elèctrica 400V/3ph/50Hz+PE
Potència frigorífica: 120 Kw.
Potència calorífica: 143 Kw.
Consum elèctric: 46,2 Kw.
EER: 2,60
COP: 3,33
Alçada: 1.890 mm
Longitud: 3.600 mm
Amplada: 1.100 mm
Pes: 1.093 Kgr.
Totalment instal·lada i muntada, inclosos suports
antivibratoris, desguassos, connexió elèctrica,
connexió hidraulica, col·locada sobre bancada,
connexionat de potència i control, i funcionant. Tot
segons RITE i indicacions de la DF.
Unitats

35.801,64 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPC

h

Ajudant calefactor

8,000 /R x

22,48000 =

179,84000

A0F-000C

h

Oficial 1a calefactor

8,000 /R x

26,21000 =

209,68000

Subtotal...
Materials:

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

389,52000

Import

389,52000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BEH5-1605

UA
u

DESCRIPCIÓ
Subministrament, instal·lació i posada en funcionament
de Bomba de calor refrigerada per aire amb producció
contemporànea de calor/fred per instal·lació a l'exterior
( 4 tubs, amb recuperació de calor), de la marca
CLIVET, model WSAN-XIN MF 45.2 o similar de les
següents característiques:
Recuperació energètica total
Configuració de fabricació per sistema de 4 tubs
Us fred amb control de temperatura per retorn
Difusor per ventilador axial d'alta eficiència
Monitor de fase
Modul de comunicació serial per comunicació Modbus
Bateria de condensació amb tractament Energy Guard
DCC Aluminum
Equipada amb 2 compressors inverte + on/off scroll i 2
circuits independents
Intercanviador de plaques
Alimentació elèctrica 400V/3ph/50Hz+PE
Potència frigorífica: 120 Kw.
Potència frigorífica: 143 Kw.
Consum elèctric: 46,2 Kw.
EER: 2,60
COP: 3,33
Alçada: 1.890 mm
Longitud: 3.600 mm
Amplada: 1.100 mm
Pes: 1.093 Kgr.
Totalment instal·lada i muntada, inclosos suports
antivibratoris, desguassos, connexió elèctrica,
connexió frigorífica, col·locada sobre bancada,
connexionat de potència i control, i funcionant. Tot
segons RITE i indicacions de la DF.

x

35.047,91000 =

35.047,91000

Subtotal...

35.047,91000
2,50%

35.447,16800

DESPESES INDIRECTES 1,00%

354,47168

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

35.801,63968

Rend.: 1,000

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat
Unitats

16,06 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPC

h

Ajudant calefactor

0,075 /R x

22,48000 =

1,68600

A0F-000C

h

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

26,21000 =

7,86300

Subtotal...

9,54900

Materials:
BEUC-0OWB

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8'' de diàmetre

1,000

x

35.047,91000
9,73800

COST DIRECTE

PEUC-51AT

9

PREU
1,000

DESPESES AUXILIARS

P- 4
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

6,21000 =

Subtotal...

6,21000

6,21000

Import

9,54900

6,21000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ
1,50%

0,14324

COST DIRECTE

15,90224

DESPESES INDIRECTES 1,00%

0,15902

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PEUE-6YPW

u

16,06126

Rend.: 1,000

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat
roscat
Unitats

17,68 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

26,21000 =

0,250 /R x

Subtotal...

6,55250
6,55250

Materials:
BEUE-1CJE

u

Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C

1,000

10,85000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,85000
10,85000

1,50%

17,67580

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de comptador ultrasònic
per FRED / CALOR, IP 54. Rang Temperatures: 2..180
ºC. Alimentació: 230 V. 2 Sondes de temperatura
PT500 de 1,5 m. Pantalla LCD amb 7 o 8 dígits. Unitat
d'energia seleccionable (KWh, MWh). Amb
Comunicació M-Bus + 2 entrades de polsos. Per 40 m³
/ h. Connexió DN80. L 300 mm
Unitats

1.117,05 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

1,290 /R x

22,51000 =

29,03790

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

1,290 /R x

26,21000 =

33,81090

Subtotal...

62,84880

Materials:
BEV3-H5WX

u

comptador ultrasònic per FRED / CALOR, IP 54. Rang
Temperatures: 2..180 ºC. Alimentació: 230 V. 2 Sondes
de temperatura PT500 de 1,5 m. Pantalla LCD amb 7 o
8 dígits. Unitat d'energia seleccionable (KWh, MWh).
Amb Comunicació M-Bus + 2 entrades de polsos. Per
40 m³ / h. Connexió DN80. L 300 mm

1,000

x

10,85000

0,17501

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

6,55250

17,50079

DESPESES INDIRECTES 1,00%

PEV3-HAHP

Import

0,09829

COST DIRECTE

P- 6

10

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 5
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

1.042,20000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1.042,20000

1.042,20000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 1,00%

Import

62,84880

1.042,20000
0,94273
1.105,99153
11,05992

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PFA8-DVCC

m

1.117,05145

Rend.: 1,000

Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment
Unitats

8,24 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,120 /R x

22,51000 =

2,70120

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,120 /R x

26,21000 =

3,14520

Subtotal...

5,84640

Materials:
B0A1-07KP

u

Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior

0,850

x

0,68000 =

0,57800

BFA7-08SM

m

1,020

x

0,92000 =

0,93840

BFWB-08VU

u

0,300

x

2,03000 =

0,60900

BFYG-08XN

u

Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2
Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000

x

0,10000 =

0,10000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 8

PFC0NP01

m

2,22540
1,50%

A0F-000C

h

Oficial 1a calefactor

0,08770
0,08159

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,24109

Rend.: 1,000

43,51 €

Preu €

Parcial

0,450 /R x

22,51000 =

10,12950

0,450 /R x

26,21000 =

11,79450

Subtotal...

21,92400

Materials:
BFR0-0D7D

m

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 240 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix

2,22540

DESPESES INDIRECTES 1,00%

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 240 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix

Ajudant muntador

5,84640

8,15950

Unitats
h

Import

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A01-FEPH

11

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 7
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

1,000

21,16000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 1,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,16000
21,16000

Import

21,92400

21,16000

43,08400
0,43084

43,51484

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 9

CODI

UA

PFC0NP02

u

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G
Unitats

h

Oficial 1a calefactor

22,75 €

Preu €

Parcial

26,21000 =

0,200 /R x

Subtotal...

5,24200
5,24200

Materials:
BEU9-0SR1

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G

1,000

17,28000 =

x

Subtotal...

17,28000
17,28000

COST DIRECTE

h

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0F-000C

h

Oficial 1a calefactor

26,21000 =

1,000 /R x

Subtotal...

26,21000
26,21000

Materials:
BB91-0XR2

u

Fletxes per senyalitzacio de canonales

1,000

50,00000 =

x

Subtotal...

50,00000
50,00000

COST DIRECTE

m

Unitats

41,86 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

22,51000 =

5,62750

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

26,21000 =

6,55250

Subtotal...

12,18000

Materials:
B0A1-07JW

u

BFC0-0AFZ

m

Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de
diàmetre interior
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

50,00000

76,97210

Rend.: 1,000

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

26,21000

0,76210

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PFC0-4I0A

76,97 €
Import

76,21000

DESPESES INDIRECTES 1,00%

P- 11

17,28000

22,74722

Rend.: 1,000

Senyalitzacio canonades segons RITE

5,24200

0,22522

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PFC0NP03

Import

22,52200

DESPESES INDIRECTES 1,00%

P- 10

12

PREU

Mà d'obra:
A0F-000C
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

0,550

x

1,86000 =

1,02300

1,020

x

23,37000 =

23,83740

Import

12,18000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BFWA-0APA

u

UA

BFYF-0AQ5

u

DESCRIPCIÓ
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110
mm de diàmetre, per a soldar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, soldat

x

12,03000 =

3,60900

1,000

x

0,61000 =

0,61000

DESPESES AUXILIARS

29,07940
1,50%

41,44210

DESPESES INDIRECTES 1,00%

0,41442

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

41,85652

Rend.: 1,000

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre
nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb
niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 105 °C, embridat
Unitats

63,77 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPH

h

A0F-000R

h

Ajudant muntador

0,550 /R x

22,51000 =

12,38050

Oficial 1a muntador

0,550 /R x

26,21000 =

14,41550

Subtotal...

26,79600

Materials:
BFM3-2168

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre
nominal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb
niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar,
temperatura màxima 105 °C

1,000

35,94000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

35,94000

35,94000
1,50%

63,76932

Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm,
de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt
Unitats

48,27 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,210 /R x

22,51000 =

4,72710

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,210 /R x

26,21000 =

5,50410

Subtotal...
Materials:

35,94000

0,63138

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

26,79600

63,13794

DESPESES INDIRECTES 1,00%

PFQ0-3KC5

Import

0,40194

COST DIRECTE

P- 13

29,07940
0,18270

COST DIRECTE

PFM3-8G63

13

PREU
0,300

Subtotal...

P- 12

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

10,23120

Import

10,23120

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BFQ0-0DDT

m

UA

BFY3-065K

u

DESCRIPCIÓ
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm,
de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 60 mm de
gruix

x

36,03000 =

36,75060

1,500

x

0,44000 =

0,66000

DESPESES AUXILIARS

37,41060
1,50%

47,79527

DESPESES INDIRECTES 1,00%

0,47795

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

48,27322

Rend.: 1,000

Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada directament
sobre paraments verticals
Unitats

18,68 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPD

h

A0F-000E

h

Ayudante electricista

0,052 /R x

18,15000 =

0,94380

Oficial 1a electricista

0,127 /R x

20,17000 =

2,56159

Subtotal...

3,50539

Materials:
BG28-2HLY

m

BG2I-0B8G

m

Cubierta para bandeja aislante de PVC, de 100 mm de
anchura
Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x100 mm

1,020

x

4,93000 =

5,02860

1,020

x

9,71000 =

9,90420

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,93280
1,50%

m

0,18491

18,67568

Rend.: 1,000

3,23 €

Subministrament i instal·lació de tub flexible metàl·lic
reforçat amb recobriment de PVC ecoplast nº 21 amb
racors Judodix i Unidix, IP55. Totalment instal·lat i
muntat
Unitats

Preu €

Parcial

A01-FEPD

h

Ayudante electricista

0,020 /R x

18,15000 =

0,36300

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

20,17000 =

0,32272

Subtotal...

0,68572

Materials:
m

Tub flexible metàl·lic reforçat amb recobriment de PVC
ecoplast nº 21 amb racors Judodix i Unidix, IP55

14,93280

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:

BG2Q-1KT5

3,50539

18,49077

DESPESES INDIRECTES 1,00%

PG2N-EUHZ

Import

0,05258

COST DIRECTE

P- 15

37,41060
0,15347

COST DIRECTE

PG2H-4DBX

14

PREU
1,020

Subtotal...

P- 14
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

1,020

x

2,45000 =
Subtotal...

2,49900
2,49900

Import

0,68572

2,49900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PG33-E40E

m

1,50%

0,01029

COST DIRECTE

3,19501

DESPESES INDIRECTES 1,00%

0,03195

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,22696

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1
x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
canal o safata
Unitats

5,39 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPD

h

Ayudante electricista

0,052 /R x

18,15000 =

0,94380

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,052 /R x

20,17000 =

1,04884

Subtotal...

1,99264

Materials:
BG33-G2SL

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1
x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

3,25000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 17

PG33-E43B

m

3,31500

3,31500
1,50%

3,31500
0,02989

DESPESES INDIRECTES 1,00%

0,05338

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,39090

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

10,42 €

Preu €

Parcial

A01-FEPD

h

Ayudante electricista

0,072 /R x

18,15000 =

1,30680

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,072 /R x

20,17000 =

1,45224

Subtotal...

2,75904

Materials:
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,99264

5,33753

Unitats

m

Import

COST DIRECTE

Mà d'obra:

BG33-G2SB

15

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 16
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

1,000

7,52000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,52000

7,52000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 1,00%

Import

2,75904

7,52000
0,04139
10,32043
0,10320

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 18

CODI

UA

PG33-E43P

m

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,42363

Rend.: 1,000

1,30 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2 apantallat, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata
Unitats

Preu €

Parcial

A01-FEPD

h

Ayudante electricista

0,015 /R x

18,15000 =

0,27225

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

20,17000 =

0,30255

Subtotal...

0,57480

Materials:
m

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

1,020

0,69000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 19

PG33-E43V

m

0,70380

0,70380
1,50%

h
h

1,28722
0,01287

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,30009

Rend.: 1,000

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

1,46 €

Preu €

Parcial

Ayudante electricista

0,015 /R x

18,15000 =

0,27225

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

20,17000 =

0,30255

Subtotal...
m

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

0,70380

DESPESES INDIRECTES 1,00%

0,57480

Materials:
BG33-G2VP

0,57480

COST DIRECTE

Unitats

A0F-000E

Import

0,00862

Mà d'obra:
A01-FEPD

16

PREU

Mà d'obra:

BG33-G2W8
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

1,020

0,85000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,86700

0,86700
1,50%

Import

0,57480

0,86700
0,00862

COST DIRECTE

1,45042

DESPESES INDIRECTES 1,00%

0,01450

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,46493

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 20

CODI

UA

PN38-EBYS

u

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Unitats

h

A0F-000R

h

44,54 €

Preu €

Parcial

Ajudant muntador

0,250 /R x

22,51000 =

5,62750

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

26,21000 =

6,55250

Subtotal...

12,18000

Materials:
BN38-0XBV

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/4 '',i preu
alt de 16 bar de PN

1,000

31,74000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

31,74000

31,74000
1,50%

44,54373

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment
Unitats

10,64 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPH

h

A0F-000R

h

Ajudant muntador

0,165 /R x

22,51000 =

3,71415

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

26,21000 =

4,32465

Subtotal...

8,03880

Materials:
BN38-0XB9

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8 '',i preu alt
de 25 bar de PN

1,000

2,38000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,38000

2,38000
1,50%

10,64478

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment
Unitats

16,91 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPH

h

A0F-000R

h

2,38000

0,10539

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

8,03880

10,53938

DESPESES INDIRECTES 1,00%

PN38-HDYJ

Import

0,12058

COST DIRECTE

P- 22

31,74000

0,44103

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

12,18000

44,10270

DESPESES INDIRECTES 1,00%

PN38-EC25

Import

0,18270

COST DIRECTE

P- 21

17

PREU

Mà d'obra:
A01-FEPH
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

Ajudant muntador

0,165 /R x

22,51000 =

3,71415

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

26,21000 =

4,32465

Subtotal...

8,03880

Import

8,03880

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BN38-H4EQ

UA
u

DESCRIPCIÓ
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 '',i preu alt
de 16 bar de PN

1,000

8,58000 =

x

DESPESES AUXILIARS

8,58000

8,58000
1,50%

16,73938

DESPESES INDIRECTES 1,00%

0,16739

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

16,90678

Rend.: 1,000

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca, muntada superficialment
Unitats

60,10 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,275 /R x

22,51000 =

6,19025

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,275 /R x

26,21000 =

7,20775

Subtotal...

13,39800

Materials:
BN44-2JQN

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per palanca

1,000

45,91000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

45,91000

45,91000
1,50%

60,10406

Rend.: 1,000

Vàlvula de seguretat , amb rosca, de diàmetre nominal
3/4'', tarada a 6 bar de pressió nominal, cos de llautó
,muntada superficialment
Unitats

45,91000

0,59509

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

13,39800

59,50897

DESPESES INDIRECTES 1,00%

PN91-ECQX

Import

0,20097

COST DIRECTE

P- 24

8,58000
0,12058

COST DIRECTE

PN45-FD29

18

PREU

Subtotal...

P- 23
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

33,49 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,165 /R x

22,51000 =

3,71415

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

26,21000 =

4,32465

Subtotal...

8,03880

Import

8,03880

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BN91-0WXZ

UA
u

DESCRIPCIÓ
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt

1,000

25,00000 =

x

DESPESES AUXILIARS

25,00000

25,00000
1,50%

33,15938

DESPESES INDIRECTES 1,00%

0,33159

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

33,49098

Rend.: 1,000

Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre
nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió,
amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada
Unitats

559,24 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

1,100 /R x

22,51000 =

24,76100

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

1,100 /R x

26,21000 =

28,83100

Subtotal...

53,59200

Materials:
BNC0-H5OE

u

Vàlvula d'equilibrat amb brides de 80 mm de diàmetre
nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió,
amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

1,000

499,31000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

499,31000

499,31000
1,50%

559,24294

Rend.: 1,000

Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre,
muntat superficialment
Unitats

113,67 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,660 /R x

22,51000 =

14,85660

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,660 /R x

26,21000 =

17,29860

Subtotal...
Materials:

499,31000

5,53706

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

53,59200

553,70588

DESPESES INDIRECTES 1,00%

PNE1-7634

Import

0,80388

COST DIRECTE

P- 26

25,00000
0,12058

COST DIRECTE

PNC0-H9PD

19

PREU

Subtotal...

P- 25
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SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

32,15520

Import

32,15520

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BNE1-1N50

UA
u

DESCRIPCIÓ
Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre
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20

PREU
1,000

79,91000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

79,91000

79,91000
1,50%

79,91000
0,48233

COST DIRECTE

112,54753

DESPESES INDIRECTES 1,00%

1,12548

COST EXECUCIÓ MATERIAL

113,67300

P- 27

PSJMCF001

u

Recuperació de gas refrigerant actual de la
refredadora. Transport a gestor residus autoritzat.
Pagament de taxes per la seva destrucció. Entrega de
certificat emes del gestor de residus autoritzat per
entregar a la propietat.

Rend.: 1,000

289,42 €

P- 28

PSJMCF002

u

Desmuntatge i posterior retirada de la instal·lació
actual que no serveixi per la nova instal·lació a
realitzar.

Rend.: 1,000

147,53 €

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPC

h

Ajudant calefactor

3,000 /R x

22,48000 =

67,44000

A0F-000C

h

Oficial 1a calefactor

3,000 /R x

26,21000 =

78,63000

Subtotal...

146,07000

COST DIRECTE

Import

146,07000

146,07000

DESPESES INDIRECTES 1,00%

1,46070

COST EXECUCIÓ MATERIAL

147,53070

P- 29

PSJMCF003

u

Retirada de planta refredadora per transport a gestor
de residus autoritzat. S'inclou el pagament de taxes.
Entrega de certificat a la Propietat

Rend.: 1,000

134,43 €

P- 30

PSJMCF004

u

Transport, muntatge i desmuntatge de grua per treure
la planta refredadora actual i tot el material desmuntat i
pujar nova planta refredadora i material. Inclou el
lloguer de camió per transport de la planta refredadora i
tot el material desmuntat. S'inclou la tramitació de
permís amb Guardia Urbana i pagament de taxes
necessàries per la implantació de la grua. S'inclou fer
els treballs en dia festiu si es necessari.

Rend.: 1,000

1.635,96 €

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPC

h

Ajudant calefactor

4,000 /R x

22,48000 =

89,92000

A0F-000C

h

Oficial 1a calefactor

4,000 /R x

26,21000 =

104,84000

Subtotal...

194,76000

Import

194,76000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Maquinària:

UA

DESCRIPCIÓ
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21

PREU

C154-003L

u

Camió per a transport

1,000 /R x

325,00000 =

325,00000

C15G-00DB

u

Grua autopropulsada

1,000 /R x

1.100,00000 =

1.100,00000

Subtotal...

1.425,00000

COST DIRECTE

1.425,00000

1.619,76000

DESPESES INDIRECTES 1,00%

16,19760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.635,95760

P- 31

PSJMCF006

u

Subministrament i instal·lació d'amortidor metàl·lic
doble pletina de la marca SALVADOR ESCODA model
4M-1000, o equivalent.Totalment instal·lat i muntat,
inclòs cargoleria, petit material i p/p d’accessoris.

Rend.: 1,000

67,52 €

P- 32

PSJMCF007

1

Subministrament i instal·lació de Subquadre elèctric a
instal·lar en planta sotacoberta, segons esquema
elèctric unifilar, amb cablejat interior lliure d'halògens.
Armari metàl·lic per intempèrie IP 66.

Rend.: 1,000

1.988,14 €

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEPD

h

Ayudante electricista

2,000 /R x

18,15000 =

36,30000

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

2,000 /R x

20,17000 =

40,34000

Subtotal...

76,64000

Materials:
BAW7-0Z9B

u

Quadre elèctric

1,000

x

1.891,82000 =
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 1,00%

1.891,82000
1.891,82000

Import

76,64000

1.891,82000

1.968,46000
19,68460

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.988,14460

P- 33

PSJMCF008

u

Legalització de la instal·lació de climatització, incloent
projecte tècnic visat pel Col·legi d'Enginyers ,
documentació tècnica, certificat final d'obra visat pel
Col·legi d'Enginyers, i taxes de industria. S'inclou
l'entrega de copia en suport magnètic.

Rend.: 1,000

959,50 €

P- 34

PSJMCF009

u

Adaptació del circuit d'ompliment d'aigua a la
instal·lació a la nova planta refredadora, al recorregut
de planta sotacoberta. Totalment instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000

181,80 €

P- 35

PSJMCF010

u

Targeta comunicació M-Bus amb 2 sortides d'impulsos
(C, D)

Rend.: 1,000

32,12 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/21

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

SUBSTITUCIO PLANTA REFREDADORA MUSEU CAU FERRAT DE SITGES

22

PREU

P- 36

PSJMCF011

u

Programació i enginyeria d'imatges i fitxers en la Unitat
Central, per a la comptabilització de l'energia de 2
comptadors d'energia tèrmica i un comptador d'energia
elèctrica en quadre CB6 situat en planta coberta.
Dinamització dels punts de control de el Programa de
Gestió novaPro 32 v6. Ampliació en el llistat
d'instal·lacions i banc històric de dades per poder ser
consultat i programa d'alarmes per al control automàtic
i optimitzat de el Sistema. Lliurament de la
documentació necessària amb esquemes i
característiques tècniques de el Sistema. Comprovació
dels elements de camp associats a la Planta
Refredadora substituïda. Càrrega de programes a les
estacions de control existents RC208F001 números
014 i 015. Actualització dels esquemes elèctrics de
connexió i posada en marxa.

Rend.: 1,000

1.281,69 €

P- 37

PSJMCF012

u

Subministrament i instal·lació de protecció
desmuntable construïda en alumini per comptador
d'energia de DN80. Totalment instal·lada i muntat,
inclús petit material i p/p d’accessoris.

Rend.: 1,000

63,42 €

P- 38

PY01-HBTU

u

Ajuts de paleteria per passos d'instal·lacions i
ampliacio de bancada.

Rend.: 0,700

615,59 €

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0D-0007

h

Manobre

8,000 /R x

21,17000 =

241,94286

A0F-000B

h

Oficial 1a

8,000 /R x

25,36000 =

289,82857

Subtotal...

531,77143

Materials:
B064-2CD2

m3

Formigó lleuger HLE-25/F/10/I, de densitat 1200 a
1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

1,000

69,75000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

69,75000

69,75000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 1,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

531,77143

69,75000
7,97657
609,49800
6,09498

615,59298
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1. CÀLCUL DE CANONADES
De les canonades existents a la instal·lació, nomes es desmuntarà la part necessària per
poder fer les connexions de la nova planta refredadora a la instal·lació existent.

Es farà nova la instal·lació hidràulica, des de les sortides de màquina (tant d’impulsió com de
retorn dels dos circuits) fins a connectar al tram de canonada d’impulsió i de retorn que
s’aprofita de la instal·lació existent.

Les mides de les canonades s’instal·laran segons la normativa d’instal·lació indicada pel
fabricant, i d’acord al cabal i pèrdua de càrrega.
La connexió a les refredadores es farà amb canonada de polipropilè (PPR) de Ø110 per
instal·lacions de climatitzacions, que es el diàmetre de connexió que li correspon a la
màquina segons el fabricant i segons el cabal d’aigua necessari.
L’aïllament de les canonades serà l’indicat pel RITE ( IT 1.2.4.2.3 i IT 1.2.4.2.5). Com tot
el recorregut es exterior, els gruix de l’aïllament per la canonada de Ø 110 serà de 60 mm
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2. CÀLCUL DEL DIPÒSIT D’INÈRCIA.
Els dipòsit d’inèrcia per cadascun dels circuits es manté l’existent, ja que el volum d’aigua
en la instal·lació continuarà sent el mateix. Es tracta de dipòsits d’inèrcia de 150 litres de
capacitat.

3. CÀLCUL DEL VAS D’EXPANSIÓ.
El vas d’expansió per cadascun dels circuits es manté l’existent, ja que el volum d’aigua
en la instal·lació continuarà sent el mateix. Es tracta de vasos d’expansió de 80 litres de
capacitat.
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CÀLCULS JUSTIFICATIUS D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
En aquest capítol calcularem la potència necessària per la nova planta refredadora.

1. INTENSITAT I CAIGUDA DE TENSIÓ.
Determinarem la intensitat i la caiguda de tensió segons les expressions de càlcul següents:

1.1.

EXPRESSIONS DE CÀLCUL

1.1.1. INTENSITAT
 Per a cables conductors:

INTENSITAT
Monofàsica

I=

Trifàsica

P
U cos

I=

P
3U cos

 Per a canal elèctrica prefabricada:

Segons el calibre de la intensitat nominal, afectat per coeficient corrector segons fabricant.

1.1.2. CAIGUDA DE TENSIO
 Per a cables conductors:
CAIGUDA DE TENSIO
Monofàsica

s=

 (P.2l)
.

U

Trifàsica

s=

  (P.l)
.
 U
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 Per a canal elèctrica prefabricada:
Aplicació coeficient mV/m/A segons fabricant, en funció de la longitud, amperatge, factor de
potència i tipus de canal prefabricada.
1.1.3. OBSERVACIONS
Essent:
P
U
I
L
S
Cos



1.2.

=
=
=
=
=
=
=
=

Potència
Tensió
Intensitat
Longitud
Secció
0.85 (Factor de potència)
1/56. (Cu). Conductibilitat
Caiguda de tensió

W
V
A
m
m²

V

CÀLCULS ELÈCTRICS.

El consum elèctric de la planta refredadora existent es:
o

Consum elèctric: 57,3 Kw.

El consum elèctric de la nova planta refredadora es:
o

Consum elèctric: 45,6 Kw.

Per tant, com el consum de la nova planta refredadora es inferior la l’existent, s’aprofita tant
el cablejat ( 4x70 mm²+35 mm²) com la protecció existent (100 A/4P). S’adjunta taula de
càlculs justificatius.

1.3.

TAULA DE CÀLCULS ELÈCTRICS.

Es fan els càlculs elèctrics justificatius de la protecció elèctrica i secció de cable per la nova
planta refredadora.
Tot seguit, es relacionen les taules de càlculs justificatius d’intensitat, secció de cables,
protecció magnetotérmica, protecció diferencial i caiguda de tensió.
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Receptors
(u) (kW/u)

Simultànea
(%)
(kW)

Potencia
D'us
(%)
(kW)

Tensió

Intensitat

(kVA)

Factor
cos φ

Càlcul
k
(kW)

(V)

(A)

Designació

Càlcul

Cable Conductor
Fase
Neutre Terra
(mm2) (mm2)
(mm2)

I adm.
C
(A)

Canalit- Magnetotérmic
zació
Intensitat
Tipus
(A)

Diferencial
In
Sensibilitat
(A)
(mA) (s)

Long.
(m)

Caiguda de tensió
Distrib. Acumul. Parcial
(%)
(%)

Total
(%)

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
MUSEU DEL CAU FERRAT
Carrer Fonollar - SITGES
SUBQUADRE PLANTA SOTACOBERTA
Seccionador en càrrega

1

47,50

100

47,50

100

47,50

47,50

1,00

1,25 59,38

T 400

85,70

R Z1

-

K 0,6/1kV Cu 3x

70

70

35

1

1,00 244,0

F

100 / 100

2

100

95,0

C

0,90

0,90

L1

Refredadora CLIVET WSAN-XIN MF 45.2

1

46,20

100

46,20

100

46,20

54,35

0,85

1,25 57,75

T 400

98,06

R Z1

-

K 0,6/1kV Cu 3x

70

70

35

1

1,00 244,0

F

100 / 100

2

100

300 inst.

15,0

C

0,90

0,14

1,04

L2

Comptador elèctric

1

0,100

100

0,10

100

0,10

0,12

0,85

1,25

0,13

M 230

0,64

R Z1

-

K 0,6/1kV Cu

2,5

2,5

2,5

1

1,00

33,0

E

10

2

40

30

inst.

1,0

C

0,90

0,00

0,90

L3

Presa de corrent

1

2,400

50

1,20

100

1,20

1,41

0,85

1,25

1,50

M 230

7,67

R Z1

-

K 0,6/1kV Cu

2,5

2,5

2,5

1

1,00

33,0

E

16

2

40

30

inst.

1,0

C

0,90

0,04

0,94

SUBQUADRE PLANTA SOTACOBERTA

47,50 kW.
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B-

MATERIALS I COMPOSTOS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS
B064- - FORMIGÓ ESTRUCTURAL LLEUGER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064-2CD2.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigó lleuger estructural (HLE), formigó de cel·la tancada, on s'ha substituït el
granulat de pes convencional per granulat lleuger, de forma parcial, substituint
només la fracció de granulat gruixut o totalment, substituint també la fracció de
granulat fi, amb una densitat compresa entre 1.200 i 2.000 kg/m3, amb o sense
addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
Queden exclosos els formigons cel·lulars de curat estàndard i curat d'autoclau
CONDICIONS GENERALS:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per
propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o
pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A:
- T: Indicatiu que serà HML per al formigó lleuger en massa, HAL per al formigó
lleuger armat i HPL per al formigó lleuger pretesat
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2
- HML = 15,20,25,30,35,40,45,50
- HAL-HPL = 25,30,35,40,45,50
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
Amb anterioritat a l'inici del formigonament es realitzaran assaigs previs com a
mètode de validació de la dosificació.
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar,
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article
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37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot
autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35%
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del
ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma
EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre
la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i
complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del
ciment utilitzat.
Tipus de granulats lleugers :
- Naturals: argiles, pissarres, esquist expandits, pedra pòmez, etc..
- Artificials: granulats sintètics a patir de cendres volants
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R,
CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM
42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per
a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/AW, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P
i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de
baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
La classe resistent ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.b).
- Formigó en massa: >= 15-20 N/mm2
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- Formigó armat: >= 25 N/mm2
- Formigó pretesat: >= 25 N/mm2
Classes d'exposició:
No es recomana la utilització de formigons lleugers estructurals elaborats amb
granulat lleuger per a la classe d'exposició E
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
Es fixa com a màxim el límit superior d'assentament de la consistència fluida,
encara que s'utilitzin additius superplastificants.
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques,
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o
altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim,
les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant
com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant
com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
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- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes,
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus
de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28
dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó
procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu
ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de
la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota
pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el
formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions
de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2;
Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2;
Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia
per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es
faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es
comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i
calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons
que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00
metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb
llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi
adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan
el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació
amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ
ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons
les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es
comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes
agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
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- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra
sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi,
de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per
objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt
controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un
nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó,
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà
el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins
del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número
de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la
resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la
vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat
del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A1- - ABRAÇADORA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A1-07JW,B0A1-07KP.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat
unides per un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat
unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores
isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió
encaixada per forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i
base amb forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha
de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de
ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb
el tub revestida amb un perfil de cautxú.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament
ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un
cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que
si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al
parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en
capses, on ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B4 - ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z- - PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z-0LX9.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i
tallats a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN,
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2,
segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o
rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer
S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a
la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer
amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta
utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils,
seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions
tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a
les següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques
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mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament
següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents
normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i
seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de
subministrament del producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al
procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les
del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la
corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar
són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui
afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de
soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de
sanejar la superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva
posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les
unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir
soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions
finals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals.
S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les
soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir
un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han
d'eliminar de cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar
l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a
obres d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
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Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet
l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives
i si s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor
siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau
(250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma
del producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim
de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula
29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols
hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant
i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de
corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les
inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols
s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella.
Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga
ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i
netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per
sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser
aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar
col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els
requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els
establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats
que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la
perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el
plec de condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui
visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha
de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups
de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats
al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar
d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el
pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
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S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que
després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet
l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives
i si s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor
siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau
(250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma
del producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim
de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del
PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les
superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar
preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2
i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits
donats pel fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu
fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps
d'enduriment després de l'obertura del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de
l'acumulació d'aigua durant un cert temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la
soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat
prèviament l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no
s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO
1461, segons correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la
galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de
ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb
pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense
contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel
fabricant.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras.
Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras.
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero
no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales
y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes relativos a Hormigones y Acero (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I
PERFILS D'ACER BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent
informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament
mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció
per colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada
producte o en la secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una
etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i
formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar
sobre el producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
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- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en
fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a
EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble
que contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN
10162; si es requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti
amb un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per
exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de
subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils
foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una
etiqueta adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les
característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El
subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN
10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents
condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20
t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
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- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents
assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els
següents assaigs:
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment
(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació
previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es
realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de
constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els
criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran
segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les
localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE
EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN
ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc
(resiliència) s'aplicarà la UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents
requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els
productes originals, així com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts
a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no
vagin marcats adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit,
aquest és acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent
assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de
la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es
considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es
realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces
diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs)
compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es
rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control
geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control,
en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control
sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de
la zona d'influència de la soldadura.
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____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAW - AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES
BAW7- -

QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAW7-0Z9B.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Accesoris i material auxiliar dels automatismes d'obertura i tancament de portes.
S'han considerat els elements següents:
- Quadre elèctric de maniobres
- Pany elèctric de clau tubular per a muntar en caixa
- Caixa per a pany elèctric per a encastar
- Emissor de radiocomandament amb pila de 12V.
- Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a tensió de
220V.
QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA:
Caixa formada per un cos i una tapa fixada amb cargols, amb l'aparellatge elèctric
necessari per a maniobrar el mecanisme d'obertura i tancament de les portes
automàtiques.
Ha de portar forats per a les conexions.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
PANY ELÈCTRIC DE CLAU TUBULAR:
Mecanisme destinat a accionar un dispositiu d'obertura connectat elèctricament per
mitjà d'un pany cilíndric accessible amb clau tubular.
El pany ha d'ajustar perfectament a l'orifici de la tapa.
Ha de tenir varies posicions de contacte per a les diferents funcions que ha de
complir.
CAIXA PER A PANY ELÈCTRIC:
Ha d'estar formada per una base i una tapa accesible per cargols per a allotjar un
pany.
Ha de ser buida per a allotjar el pany elèctric i les conexions.
Ha de ser estanca i rígida per a prevenir cops i evitar influències climàtiques.
Ha de portar un dispositiu antisabotatge.
EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT:
Aparell amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a
distància. Formats per un cos i una tapa.
La seva freqüència d'emissió ha d'estar en una banda autoritzada legalment per a
aquest ús.
Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible.
RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT:
Aparells amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a
distància. Formats per un cos i una tapa.
Ha de ser immune a les interferències.
Ha de ser capaç de grabar, esborrar o reprogramar nous emissors.
Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.

Substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat de Sitges.

87

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB9 -

SENYALITZACIÓ INTERIOR

BB91- - PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB91-0XR2.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o
altres usos.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de senyalització
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte.
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Toleràncies:
- Superfície (planor): ± 1 mm
PLACA DE SENYALITZACIÓ:
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el
seu defecte la que indiqui la DF.
La informació ha de ser clara i precisa.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEH -

PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA I BOMBA DE CALOR

BEH5- - REFREDADORA D'AIGUA DE CONDENSACIÓ PER AIRE AMB VENTILADORS AXIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEH5-1605.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Plantes refredadores d'aigua i bomba de calor condensades per aire amb ventiladors
axials o centrífugs.
S'han considerat els tipus de compressors següents:
- Hermètic rotatiu
- Hermètic alternatiu
- Semihermètic alternatiu
- Semihermètic de cargol
Han de constar dels mecanismes i dispositius següents:
- Envoltant de xapa d'acer galvanitzat amb reixetes
- Compressors
- Bateries condensadores de tubs de coure i aletes d'alumini
- Evaporadors horitzontals multitubulars, de tubs de coure amb aïllament tèrmic i
resistència tèrmica de protecció
- Connexions d'entrada i sortida d'aigua
- Connexions elèctriques
- Motoventiladors
- Circuit frigorífic de tubs de coure
- Caixes de control i maniobra amb interruptors de comandament, termòstat,
contactors i relès
- Bastidor sobre el que van muntats els elements anteriors
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts
deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o
durant la instal·lació.
El xassís i l'envoltant han d'anar aïllades tèrmicament i acústicament.
Ha de tenir portes i tapes de registre per al manteniment.
Ha d'estar preparada per a col·locar a l'exterior.
Han de venir completament muntats, cablejats i provats de fàbrica.
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb
seguretat i no representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i
tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials
han d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius.
Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de
manera que siguin estancs i suportin la pressió de funcionament normal, parada i
transport, tenint en compte les tensions tèrmiques, mecàniques i físiques que es
puguin produir.
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les
normes UNE_EN 292-1, UNE_EN 292-2 i UNE_EN 294.
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera
que l'emissivitat de soroll es mantingui en el nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el
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més petites possibles.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat
per l'aigua que pugui condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que
puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.
Els aparells preparats per a l'ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la
neu no pugui entrar en l'aparell fins el punt que pugui resultar perillós per a les
parts actives.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com
vernissos, esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites
aïllants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i
deterioraments mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs
elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació negligent.
Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de
tots els òrgans de control no ha de comportar cap risc d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que
qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte
al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament
perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti
difícil col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció
suficient contra els contactes accidentals amb les parts actives.
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris,
i les diferents posicions dels dispositius reguladors de tots els aparells han de
ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans visuals.
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament
identificades sobre el mateix interruptor, o sobre la placa de muntatge.
Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de
l'usuari han de portar una indicació que proporcioni el sentit d'augment o
disminució de la magnitud regulada.
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació
accidental de la regulació dels termòstats o d'altres dispositius de comandament.
Han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de
l'alimentació.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables estaran degudament arrodonits
i aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a la regleta de
connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol
característic generalment acceptat per al conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que
puguin ser retirades quan es connecten els conductors.
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han
d'incorporar una indicació que ha de donar a entendre clarament que abans de
qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de
l'alimentació.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Completament muntats a fàbrica i embalats en capses, en posició
tal que no surti l'oli del compressor.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la
intempèrie, la unitat exterior ha de quedar en posició tal que l'oli no surti del
compressor.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 378-2:2008 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de
seguridad y medioambientales. Parte 2: Diseño, fabricación, ensayos, marcado y
documentación.
UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte
1: Requisitos generales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència frigorífica total útil
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua
El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació:
- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins
i tot amb les potències nominals absorbides en cada cas
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament
- Límits extrems de funcionament admesos
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat
- Classe i quantitat de refrigerant
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant
- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió
- Cabal fluid secundari a evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques
del circuit secundari
- Cabal fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres
característiques del circuit
- Exigències i recomanacions instal·lació, espais manteniment, situació i
dimensions d'escomeses, etc.
- Instruccions de funcionament i manteniment
- Dimensions màximes de l'equip
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons
UNE 74105
- Pesos en transport i en funcionament
- Característiques de motors i ventiladors
- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior
- Temperatures màxima i mínima de condensació admissibles
- Diàmetres de les connexions a l'evaporador i condensadors remots, en el seu cas
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels
equips i materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de transport fins a l'obra i control de càrrega i descàrrega.
- Comprovar que els equips compleixen els requisits especificats en projecte.
- Comprovar que els equips tinguin plaques d'identificació i estiguin registrats
pel ministeri d'Indústria i Energia.
- Fabricant
- Nº Fabricació
- Model
- Característiques energia alimentació
- Potència nominal absorbida
- Capacitat frigorífica nominal
- Nº de compressors i tipus
- Classe de refrigerant
- Quantitat de refrigerant
- Coeficient d'eficiència energètica- Eficiència energètica estacional
- Nº de ventiladors, velocitats, cabal i pressions.
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- Característiques de mòdul hidrònic si forma part de la planta
- Pressió i potència sonora
- Pes en funcionament
- Temperatura del fluid exterior d'entrada i sortida del evaporador
- Temperatura del fluid exterior d'entrada i sortida del condensador
- Pèrdua de pressió en evaporador en plantes refredadores per aigua
- Pèrdua de pressió en condensador en plantes refredadores per aigua
- Temperatura i pressió d'evaporació
- Temperatura i pressió de condensació
- Potència tèrmica instantània del generador
- CEE o COP instantani
- Cabal d'aigua en evaporador
- Cabal d'aigua en condensador
- Coeficient d'eficiència energètica banda condensador (en equips amb bomba de
calor)
- Sol·licitació al fabricant el protocol de proves que tinguin establert per a la
recepció de materials i lliurament d'equips
- Supervisió dels assaigs realitzats pel fabricant
- En equips frigorífics d'importació, comprovar l'homologació dels assaigs
d'estanquitat dels equips.
- Realització d'informe amb resultats dels assaigs, si és el cas, o comprovació
dels equips rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de realitzar assaigs per tots els equips de producció de fred.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que
no compleixin les especificacions del projecte.

____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEU -

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

BEU9- - MANÒMETRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU9-0SR1.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Manòmetres d'esfera per a roscar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de
l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de lectura.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Material: Acer
Temperatura de servei (T): - 20°C <= T <= 60°C
Tolerància de precisió: ± 0,1 %

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat de Sitges.

92

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y
Acometidas de Combustibles Gaseosos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió de servei
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de
les tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons
projecte.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions
tècniques i referències.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de
les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat
amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la
substitució total o parcial del material rebut.

____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEU -

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

BEUC- -

PURGADOR AUTOMÀTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEUC-0OWB.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació.
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta.
Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió
Gruix mínim del cos: 2 mm
Temperatura màxima de treball: 110°C
Pressió de treball: <= 10 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEU -

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

BEUE- -

TERMÒMETRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEUE-1CJE.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Termòmetre bimetàl·lic, de contacte o amb beina roscada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar protegit contra la corrosió.
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de
l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de lectura.
El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable.
Diàmetre de l'esfera: 65 mm
Escala de temperatura: de 0 a 120º C.
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
La beina ha d'estar construida amb material metàl·lic inoxidable.
La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de
servei.
La llargària de la veina ha de ser l'especificada en la DT.
Diàmetre de la rosca: 1/2"
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca.
TERMÒMETRE DE CONTACTE:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora.
CONDICIONS GENERALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de
les tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions
tècniques i referències.
- Control específic dels elements:
- Tipus
- Escala i diàmetre
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials
rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de
les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat
amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la
substitució total o parcial del material rebut.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFA -

TUBS I ACCESSORIS DE PVC

BFA7- - TUB DE PVC-U A PRESSIÓ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFA7-08SM.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil)
no plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió.
S'han considerat els elements següents:
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Per a encolar
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes,
cavitats o d'altres defectes superficials que impedeixin assolir els requeriments
necessàris per al seu ús.
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la
llum visible.
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat
definides a la taula 1 de l'UNE-EN 1452-2.
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de
complir l'especificat a l'UNE-EN 1452-2.
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió
interna (UNE-EN 921) tal i com determina l'UNE-EN 1452-2.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Els junts han de ser estancs.
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser
aixamflanats, en cap cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.
El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte
desfavorable sobre les propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt, de
manera que no compleixi amb els requisits funcionals especificats a l'UNE-EN 14525.
Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents
inscripcions:
- Número del RSI
- Inscripció "AGUA"
Gruix mínim de la paret (mm):
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Pressions nominals PN (bar)
¦
¦
DN
¦-----------------------------------------------------¦
¦
¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8 ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦
12
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦
¦
16
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦
¦
20
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ ¦
¦
25
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ 2,3 ¦ ¦
¦
32
¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,4 ¦ 2,9 ¦ ¦
¦
40
¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,4 ¦ 3,0 ¦ 3,7 ¦ ¦
¦
50
¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0 ¦ 2,4 ¦ 3,0 ¦ 3,7 ¦ 4,6 ¦ ¦
¦
63
¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 3,8 ¦ 4,7 ¦ 5,8 ¦ ¦
¦
75
¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9 ¦ 3,6 ¦ 4,5 ¦ 5,6 ¦ 6,8 ¦ ¦
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¦
90
¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5 ¦ 4,3 ¦ 5,4 ¦ 6,7 ¦ 8,2 ¦ ¦
¦ 110
¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4 ¦ 4,2 ¦ 5,3 ¦ 6,6 ¦ 8,1 ¦ 10,0 ¦
¦ 125
¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9 ¦ 4,8 ¦ 6,0 ¦ 7,4 ¦ 9,2 ¦ 11,4 ¦
¦ 140
¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3 ¦ 5,4 ¦ 6,7 ¦ 8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦
¦ 160
¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9 ¦ 6,2 ¦ 7,7 ¦ 9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦
¦ 180
¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5 ¦ 6,9 ¦ 8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦
¦ 200
¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2 ¦ 7,7 ¦ 9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦
¦ 225
¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9 ¦ 8,6 ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ ¦
¦ 250
¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7 ¦ 9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦ ¦
¦ 280
¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6 ¦10,7 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦ ¦
¦ 315
¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7 ¦12,1 ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦ ¦
¦ 355
¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9 ¦13,6 ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦ ¦
¦ 400
¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3 ¦15,6 ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦ ¦
¦ 450
¦11,0 ¦13,2 ¦13,8 ¦17,2 ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦ ¦
¦ 500
¦12,3 ¦14,6 ¦15,3 ¦19,1 ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦ ¦
¦ 560
¦13,7 ¦16,4 ¦17,2 ¦21,4 ¦ 26,7 ¦ ¦
¦ ¦
¦ 630
¦15,4 ¦18,4 ¦19,3 ¦24,1 ¦ 30,0 ¦ ¦
¦ ¦
¦ 710
¦17,4 ¦20,7 ¦21,8 ¦27,2 ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 800
¦19,6 ¦23,3 ¦24,5 ¦30,6 ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 900
¦22,0 ¦26,3 ¦27,6 ¦ ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 1000
¦24,5 ¦29,2 ¦30,6 ¦ ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
+--------------------------------------------------------------+
Pressió de treball (t: temperatura servei):
- t <= 25°C: <= pressió nominal
- 25 <= t <= - 45°C: <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit
a l'annex A de l'UNE-EN 1452-2).
Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
Opacitat (UNE-EN 578) : <= 0,2% llum visible
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727): >= 80°C
Retracció longitudinal (UNE-EN 743): <= 5%
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (mm):
+--------------------------------+
¦
Diàmetre
¦ Tolerància ¦
¦
nominal dn
¦ Diàmetre
¦
¦------------------¦-------------¦
¦
<= 50
¦
+ 0,2
¦
¦ 63 <= dn <= 90 ¦
+ 0,3
¦
¦ 110 <= dn <= 125 ¦
+ 0,4
¦
¦ 140 <= dn <= 160 ¦
+ 0,5
¦
¦ 180 <= dn <= 200 ¦
+ 0,6
¦
¦
225
¦
+ 0,7
¦
¦
250
¦
+ 0,8
¦
¦
280
¦
+ 0,9
¦
¦
315
¦
+ 1,0
¦
¦
355
¦
+ 1,1
¦
¦
400
¦
+ 1,2
¦
¦
450
¦
+ 1,4
¦
¦
500
¦
+ 1,5
¦
¦
560
¦
+ 1,7
¦
¦
630
¦
+ 1,9
¦
¦ 710 >= dn <=1000 ¦
+ 2,0
¦
+--------------------------------+
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant
per a un interval de gruixos nominals mínims de paret d'1 mm. (e) es el valor
superior d'aquest interval.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.
TUBS:
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les
toleràncies definides a la taula 3 de l'UNE-EN 1452-2.
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) : >= 25 MPa
PER A UNIÓ ENCOLADA:
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.
L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.
Diàmetre interior mig de l'embocadura:
+---------------------------------------+
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior ¦
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¦
dn (mm)
¦ embocadura
(mm) ¦
¦
¦---------¦----------¦
¦
¦ d mín ¦ d màx
¦
¦------------------¦---------¦----------¦
¦
dn <= 90
¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦
¦
225
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦
¦
250
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦
¦
280
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦
¦
315
¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦
+---------------------------------------+
Llargària mínima de l'embocadura:
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm: 12 mm
- resta de casos: 0,5 dn + 6 mm
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.
El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 681-1.
Diàmetre interior mig de l'embocadura:
- dn <= 50 mm: dn + 0,3 mm
- 63 <= dn <= 90 mm: dn + 0,4 mm
- dn >= 110 mm: 1,003dn + 0,1 mm
Llargària d'entrada de l'embocadura : (22 + 0,16 dn) mm
Fondària mínima d'embocament:
- dn <= 280 : 50 mm + 0,22dn - 2e
- dn > 280: 70 mm + 0,15 dn - 2e

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.
TUBS:
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de
capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar
les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los
productos alimenticios y alimentarios.
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades.
TUBS:
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
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TUBS:
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben
visible les dades següents:
- UNE EN 1452
- Nom del fabricant o marca comercial
- Sigles PVC-U
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm
- Pressió nominal PN
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació
- Número de la línia d'extrussió
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació:
- Tamany nominal
- Identificació del fabricant
- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de
duresa com a sufixes
- Marca de certificació d'una tercera part
- El trimestre i l'any de fabricació
- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix
- Resistència als olis (O), si procedeix
- La abreviatura del cautxú
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFC -

TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ

BFC0- - TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFC0-0AFZ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de
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fluids.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
En un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs han
de ser llises i estar netes i exemptes de ratlladures, ampolles, impureses, porus i
qualsevol altre imperfecció que pugés impedir als tubs complir els requisits
establerts en la norma EN ISO 15874-2. Els extrems dels tubs han d'estar tallats
perpendicularment al seu eix, amb un tall net.
Per a qualsevol classe de condició de servei, pressió de disseny i diàmetre
nominal, el gruix de paret mínim, ha de ser tal que, el valor de la sèrie calculada
per al tub (Scalc.), sigui menor o igual que els valors definits a les taules 1, 2
o 3 de l'EN ISO 15874-2, en funció del tipus de material.
Les toleràncies dimensionals han de complir amb els valors de la taula 7 de l'EN
ISO 15874-2.
La pressió màxima de servei i la temperatura d'aplicació, ha de complir amb els
valors de l'annex A de la norma EN ISO 15874-2, en funció del material del tub i de
la classe de condició de servei.
Les característiques mecàniques del tub, comprovades segons l'UNE-EN 921, han de
complir amb l'especificat a l'apartat 7 de la norma EN ISO 15874-2.
Les característiques físiques i químiques del tub, ha de complir amb l'especificat
en l'apartat 8 de la norma EN ISO 15874-2.
El tub ha de portar marcades, cada m, les dades següents:
- Referència a la norma EN 15874
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret nominal
- Classe de dimensió
- Tipus de material
- Classe d'aplicació relacionada amb la pressió de disseny
- Opacitat (si es declarada pel fabricant)
- Data i lloc de fabricació (ha de ser possible fer la traçabilitat del producte)
Les marques s'han de ser llegibles a simple vista un cop instal·lat el tub.
Material:
- PP-H: Polipropilè-homopolímer
- PP-B: Polipropilè-copolímer bloc
- PP-R: Polipropilè-copolímer a l'atzar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas
instalaciones de agua caliente y
(ISO 15874-1:2003).
UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas
instalaciones de agua caliente y
15874-2:2003).

de canalización en materiales plásticos para
fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades
de canalización en materiales plásticos para
fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO
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____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFQ -

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

BFQ0- - AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFQ0-0DDT.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de
l'escuma.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin
desenvolupar microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una
acumulació accidental del condensat.
Llargària: 2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C: <= 0,041 W/m K
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds: >= 10°C
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents: 40°C - 65°C
Reacció contra el foc (UNE 53-127): Autoextingible
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios".

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra
les pluges, les humitats i els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de
combustión de probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i
homologacions dels materials.
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- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del
projecte. (temperatures màximes i mínimes, i espessors).
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a
aïllar.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i
característiques tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar
el material segons criteri de la DF.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFR -

RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS

BFR0- - RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFR0-0D7D.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops,
deformacions ni altres defectes.
Tipus d'alumini (UNE-EN 485-2): EN AW-1200(Al 99,9)
Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la
norma UNE-EN 485-2
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de
llargària.
Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra
els impactes, i les bobines col·locades horitzontalment sobre superfícies planes i
protegides contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFW -

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWA- -

ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFWA-0APA.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes,
derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les
d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFW -

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWB- -

ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFWB-08VU.
Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes,
derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les
d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFY3- - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE
CANONADES AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFY3-065K.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives,
etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub,
i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYF- - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYF-0AQ5.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives,
etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub,
i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYG- -

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYG-08XN.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives,
etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub,
i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BG2 -

TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS
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BG2I- - BANDEJA AISLANTE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2I-0B8G.
Pliego de condiciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS
Bandeja plástica de PVC rígido liso o perforado.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Bandeja con fondo liso
- Bandeja con fondo perforado
CARACTERISTICAS GENERALES:
Tendrá los bordes conformados, de manera que permitan el cierre a presión de la
cubierta.
Presentará una superficie sin fisuras y con color uniforme. Los extremos terminarán
con un corte perpendicular al eje y sin rebabas.
Soportará bien los ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos.
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707): Autoextinguible
Reacción frente al fuego (UNE-EN 13501-1): CL-s3,d0
Rigidez dieléctrica (UNE 21-316): Alta
Conductividad térmica: Baja
Potencia de servicio: <= 16 kW
FONDO LISO:
Grado de protección (UNE 20-324): IP-429
Las dimensiones se expresarán: Altura x anchura
FONDO PERFORADO:
Grado de protección (UNE 20-324): IP-229
Las dimensiones se expresarán: Anchura
Temperatura de servicio (T): -20°C <= T <= +60°C
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE-EN ISO 306): >= 81°C/mm, >= 64°C/ 1/10
mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En cajas.
En módulos de una longitud de 3
Cada bandeja tendrá marcadas, a
los siguientes datos:
- Tipo de PVC
- Nombre del fabricante o marca
- Referencia a las normas
Almacenamiento: Bajo cubierto y

m y se admitirá una tolerancia de ± 10 mm.
distancias < 1 m, de forma indeleble y bien visible

comercial
protegido contra la lluvia y las humedades.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________
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BG - MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BG2 -

TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS

BG2Q- TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL
PLÀSTIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2Q-1KT5.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en
milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
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Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les
següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar
l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies,
capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 500861
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat
de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra
ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I
ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de
la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o
etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions
del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents
assaigs (UNE EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat
del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN
50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig
concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual
o les comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN
50086-1 i UNE EN 50086-2-4.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BG3 -

CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
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ELÉCTRICA
BG33- - CABLE DE COBRE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG33-G2W8,BG33-G2VP,BG33-G2SB,BG33-G2SL.
Pliego de condiciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS
Cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en baja tensión e
instalaciones en general, para servicios fijos, con conductor de cobre y de tensión
asignada 0,6/1kV.
Se han considerado los siguientes tipos de cables:
- Cables unipolares o multipolares de designación RV, aislamiento con polietileno
reticulado y cubierta de policloruro de vinilo, sin armadura ni pantalla y con
conductor de cobre, construcción según norma UNE 21123-2, con una clasificación de
resistencia al fuego Eca según UNE-EN 50575
- Cables unipolares o multipolares de designación RV-K, aislamiento con polietileno
reticulado y cubierta de policloruro de vinilo, sin armadura ni pantalla y con
conductor de cobre flexible, construcción según norma UNE 21123-2, con una
clasificación de resistencia al fuego Eca según UNE-EN 50575
- Cables multipolares de designación RVFV-K, aislamiento con polietileno reticulado
y cubierta de policloruro de vinilo, armadura con fleje de acero y con conductor de
cobre flexible, construcción según norma UNE 21123-2, con una clasificación de
resistencia al fuego Eca según UNE-EN 50575
- Cables unipolares o multipolares de designación RZ1-K (AS), aislamiento con
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, sin armadura ni pantalla y con
conductor de cobre flexible, construcción según norma UNE 21123-4, con una
clasificación de resistencia al fuego Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575
- Cables unipolares o multipolares de designación RZ1-K (AS +), con resistencia
intrínseca al fuego, aislamiento con polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina, sin armadura ni pantalla y con conductor de cobre flexible,
construcción según norma UNE 211025, con una clasificación de resistencia al fuego
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575
- Cables unipolares o multipolares de designación SZ1-K (AS +), con resistencia
intrínseca al fuego, aislamiento con compuesto de silicona y cubierta de
poliolefina, sin armadura ni pantalla y con conductor de cobre flexible,
construcción según norma UNE 211025, con una clasificación de resistencia al fuego
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575
- Cables multipolares de designación RZ, cubierta aislante de polietileno
reticulado i con conductores de cobre cableados en haz, construcción según norma
UNE 21030-2, con una clasificación de resistencia al fuego Fca según UNE-EN 50575
- Cables unipolares de designación ZZ-F, con una clasificación de resistencia al
fuego Eca según UNE-EN 50575
CARACTERISTICAS GENERALES:
Destinados a incorporarse de forma permanente en obras de construcción deben
cumplir el Reglamento de productos para la construcción (UE) nº 305/2011 y su
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 sobre la clasificación de las propiedades de
reacción al fuego.
La cubierta no tendrá variaciones en el espesor ni otros defectos visibles en su
superficie. Será resistente a la abrasión.
Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente sin producir daños al aislante.
La forma exterior de los cables multipolares (reunidos bajo una única cubierta)
será razonablemente cilíndrica.
El aislante no tendrá variaciones en el espesor ni otros defectos visibles en su
superficie.
Quedará ajustado y se podrá separar fácilmente sin producir daños al conductor.
La designación de los cables cumplirá las especificaciones de la norma UNE 20434.
La clasificación de reacción al fuego se expresará de acuerdo con el Reglamento
Delegado (UE) 2016/364 y la UNE-EN 13501-6 con un código de cuatro dígitos según el
formato siguiente:
Clase de reacción al fuego
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- Dígito 1, prestaciones de propagación del fuego y emisión de calor: Aca, B1ca,
B2ca, Cca, Dca, Eca y Fca (clases enumeradas de mayor a menor prestaciones)
Clases adicionales (sólo para las clases B1ca, B2ca, Cca y Dca):
- Dígito 2, prestaciones de emisión de humos: s1a, s1b, s1, s2 y s3 (de mayor a
menor prestaciones)
- Dígito 3, prestaciones de caída de gotas/partículas inflamadas: d0, d1 y d2 (de
mayor a menor prestaciones)
- Dígito 4, prestaciones de acidez: a1, a2 y a3 (de mayor a menor prestaciones)
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán la norma UNE-EN
60228.
Los colores utilizados para el aislamiento cumplirán la norma UNE 21089-1:
- Cables unipolares:
- Como conductor de fase: Marrón, negro o gris
- Como conductor neutro: Azul
- Como conductor de tierra: Listado de amarillo y verde
- Cables bipolares: Azul y marrón
- Cables tripolares:
- Cables con conductor de tierra: Fase: Marrón, Neutro: Azul, Tierra:
Listado de amarillo y verde
- Cables sin conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris
- Cables tetrapolares:
- Cables con conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris, Tierra:
Listado de amarillo y verde
- Cables sin conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris, Neutro: Azul
- Cables pentapolares: Fase: Negro, marrón y gris, Neutro: Azul, Tierra: Listado
de amarillo y verde
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el
fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de
tolerancia indicado, en su caso.
- Características esenciales:
- Reacción al fuego:
- Clase Aca (UNE-EN ISO 1716)
- Clase B1ca, B2ca, Cca y Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN
61034-2, UNE-EN 60754-2)
- Clase Eca (UNE-EN 60332-1-2)
- Clase Fca (comportamiento no determinado)
- Emisión de sustancias peligrosas (verificación y declaración según
disposiciones nacionales en el lugar de utilización)
Espesor del aislamiento del conductor (UNE-HD-603-1):
+----------------------------------------------+
¦Sección (mm2)¦ 25 ¦ 50 ¦ 95 ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦
¦Espesor (mm) ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦
+----------------------------------------------+
Espesor de la cubierta: Cumplirá las especificaciones de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura del aislante en servicio normal: <= 90°C
Temperatura del aislante en cortocircuito (5 s máx): <= 250°C
Tensión máxima admisible (c.a.):
- Entre conductores aislados: <= 1 kV
- Entre conductores aislados y tierra: <= 0,6 kV
Tolerancias:
- Espesor del aislante (UNE-HD 603-1): >= valor especificado - (0,1 mm + 10% del
valor especificado)
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV, RV-K i RVFV-K:
Características de reacción al fuego:
- Propagación de la llama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la llama
El conductor deberá cumplir las prescripciones siguientes según la norma UNE-EN
60228:
- Cable RV: prescripciones de la clase 1 ó 2
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripciones de la clase 5
El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD603-1.
La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 según UNE HD-603-1.
CABLES DE DESIGNACIÓN RZ1-K (AS):
Características de reacción al fuego:
- Material libre de halógenos según UNE-EN 60754-1
- Propagación de la llama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la llama

Substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat de Sitges.

111

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

- Propagación del incendio (UNE-EN 60332-3-24): No propagador del incendio
- Emisión de humos opacos (UNE-EN 61034-2): Baja emisión de humos opacos
- Emisión de humos corrosivos (UNE-EN 60754-2): Baja emisión de humos corrosivos
El conductor deberá cumplir las prescripciones de la clase 5 según la norma UNE-EN
60228:
El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD603-1.
La cubierta será de poliolefina, del tipo DMZ-E según la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓN RZ1-K (AS+) y SZ1-K (AS+):
Características de reacción al fuego:
Material libre de halógenos según UNE-EN 60754-1
Propagación de la llama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la llama
Propagación del incendio (UNE-EN 60332-3-24): No propagador del incendio
Emisión de humos opacos (UNE-EN 61034-2): Baja emisión de humos opacos
Emisión de humos corrosivos (UNE-EN 60754-2): Baja emisión de humos corrosivos
El conductor deberá cumplir las prescripciones de la clase 5 según la norma UNE-EN
60228:
El aislamiento cumplirá lo siguiente:
- Cable RZ1-K (AS +): será de polietileno reticulado y corresponderá al tipo DIX-3
según la norma UNE HD-603-1, con cinta adicional de mica
- Cable SZ1-K (AS +): será de compuesto de silicona y corresponderá al tipo EI2
según la norma UNE-EN 50363-1
La cubierta será de poliolefina, del tipo DMZ-E según la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓN RZ:
El conductor deberá cumplir las prescripciones de la clase 2 según la norma UNE-EN
60228:
CABLES DE DESIGNACIÓN ZZ-F:
Características de reacción al fuego:
- Material libre de halógenos según UNE-EN 60754-1
- Propagación de la llama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la llama
- Propagación del incendio (UNE-EN 60332-3-24): No propagador del incendio
- Emisión de humos opacos (UNE-EN 61034-2): Baja emisión de humos opacos
- Emisión de humos corrosivos (UNE-EN 60754-2): Baja emisión de humos corrosivos
El conductor deberá cumplir las prescripciones de la clase 5 según la norma UNE-EN
60228:
El aislamiento será de goma y corresponderá al tipo EI6 según la norma UNE-EN
50363-1
La cubierta será de material libre de halógenos, del tipo EM5 según la norma UNE-EN
50363-2-2 o del tipo EM8 según UNE-EN 50363-6.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En bobinas.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1:
Requisitos generales.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a
la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de
construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento
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Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de
los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6:
Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables
eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV, RV-K i RVFV-K:
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada
0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓN RZ1-K (AS):
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada
0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina.
CABLES DE DESIGNACIÓN RZ1-K (AS+) y SZ1-K (AS+):
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos
de seguridad.
CABLES DE DESIGNACIÓN RZ:
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1
kV, para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores
de cobre.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego con nivel
o clase Aca, B1ca, B2ca, Cca:
- Sistema 1+: Declaración de Prestaciones
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego con nivel
o clase DCA, Eca:
- Sistema 3: Declaración de prestaciones
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego con nivel
o clase Fca:
- Sistema 4: Declaración de prestaciones
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre sustancias peligrosas:
- Sistema 3: Declaración de prestaciones
El cable irá marcado con los datos siguientes:
- Identificación consistente en la marca del nombre del fabricante o marca
comercial
- Descripción del producto o código de designación
- Clase de reacción al fuego
El marcado se realizará sobre el cable, el embalaje o la etiqueta o en una
combinación de los anteriores.
El marcado sobre la cubierta o aislamiento del cable será continuo. La distancia
entre el final del marcado y el principio del siguiente no superará los 1100 mm.
El símbolo de marcado CE estará fijado de manera visible, legible e indeleble en
una etiqueta fijada sobre el embalaje de los cables.
El marcado y etiquetado CE deberá incluir la siguiente información:
- Símbolo del marcado CE
- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado por primera vez
- Nombre y dirección registrada del fabricante o marca identificativa
- Código único de identificación del producto tipo
- Número de referencia de la declaración de prestaciones
- Nivel o clase de prestaciones declarado
- Fecha de la especificación técnica armonizada aplicable
- Número de identificación del organismo notificado
- Uso previsto, según se especifica en la norma armonizada aplicable
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Solicitar del fabricante los certificados y homologaciones de los conductores y
protocolos de pruebas.
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- Control de la documentación técnica suministrada.
- Verificar la adecuación de los conductores a los requisitos de los proyecto
- Control final de identificación
- Realización y emisión de informe con resultados de los ensayos realizados de
acuerdo al que se especifica en la tabla de ensayos y de cuantificación de los
mismos.
- Ensayos:
En la relación siguiente se especifican los controles a efectuar en la recepción de
conductores de cobre o aluminio y las normas aplicables en cada caso:
- Rigidez dieléctrica (REBT)
- Resistencia de aislamiento (REBT)
- Resistencia eléctrica de los conductores (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentación del fabricante)
- Extinción de llama (UNE-EN 50266)
- Densidad de humos UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Desprendimiento de halógenos (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
En la siguiente relación se especifica el número de controles a efectuar. Los
ensayos especificados (*) serán exigibles según criterio de la DF cuando las
exigencias del lugar lo determine y las características de los conductores
correspondan al ensayo especificado.
- Rigidez dieléctrica: 100% (exigido al fabricante)
- Resistencia de aislamiento: 100% (exigido al fabricante)
- Resistencia eléctrica: 100% (exigido al fabricante)
- Extinción de llama: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante) y 1 ensayo
por tipo (*) (exigido a recepción)
- Densidad de humos: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante) y 1 ensayo
por tipo (*) (exigido a recepción)
- Desprendimiento de halógenos: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante)
y 1 ensayo por tipo (*) (exigido a recepción)
Por tipo se entiende aquellos conductores con características iguales.
Los ensayos exigidos en recepción podrán ser los realizados por el fabricante
siempre que haya una supervisión por parte de la DF o empresa especializada.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Para la realización de los ensayos, se escogerá aleatoriamente una bovina del lote
de entrega, a excepción de los ensayos de rutina que se realizarán en todas las
bobinas.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Se realizará un control extensivo de la partida objeto de control y según criterio
de la DF, podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del material que la compone.
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BN3 -

VÀLVULES DE BOLA

BN38- - VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN38-H4EQ,BN38-0XB9,BN38-0XBV.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric
o hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos
metàl·lic o de material sintètic
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- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada
on s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD
140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques
organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la
vàlvula és apta per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la
temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas
del fluid, i que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i
tancament a la pressió i temperatura de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre
nominal dels tubs als quals es connecta.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements
de connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de
válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes
de las válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de
retención y regulación de acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales
termoplásticos (ISO 16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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BN9 -

VÀLVULES DE SEGURETAT

BN91- - VÀLVULA DE SEGURETAT AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN91-0WXZ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de 16 i 25 bar de pressió nominal i de
connexió per rosca.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
- vàlvules de 1/4" a 1 1/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 1 1/2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CC754S-GM, caputxa de llautó llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 2 1/2" a 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S
- vàlvules de 1/4" a 1 1/4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb
cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316)
- vàlvules de 1 1/2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316)
- vàlvules de 2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CC754S-GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316)
- vàlvules de 2 1/2" a 4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb
cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316)
- vàlvules de 1/4" a 1 1/2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb
cos d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4305 (AISI
303) i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 2" a 4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316) i
unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexió d'entrada vertical, roscada exteriorment i amb connexió de
sortida horitzontal roscada interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc, de desplaçament vertical
- Molla de compressió del sistema de tancament
- Regulador manual de compressió per ajustar la pressió d'obertura, precintable
- Les vàlvules amb palanca, a més a més estaran dotades d'una palanca en la seva
part superior per a l'obertura manual d'emergència, comprovació i neteja
Ha d'estar ajustada a la pressió d'obertura que s'ha demanat.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball màxima.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat de Sitges.

116

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997,
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre
Equipos a Presion.

____________________________________________________________________________
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BNE -

FILTRES

BNE1- - FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNE1-1N50.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element
filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar
l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no
disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació
del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió nominal
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre
tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat.
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
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Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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P-

PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P4 - ESTRUCTURES
P44 - ESTRUCTURES D'ACER
P442- - BIGA D'ACER, COL·LOCADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P442-DG1Z.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats
directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Bigues
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN,
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2,
segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o
rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular
d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer
S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de
fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de
les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les
seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions
de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser
visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura
cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component
estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han
d'anar embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant,
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excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o
irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir
desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a
l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i
a l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i
l'article 80 de l'EAE.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula
29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols
hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant
i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de
corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les
inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols
s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella.
Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga
ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i
netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per
sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser
aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar
col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a
l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i
640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a
l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del
PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al
procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les
del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la
corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció
enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
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- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que
han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se
posteriorment en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin
deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin
mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport,
emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui
conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser
corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball
estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense
estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i
garantint la seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de
seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de
vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva
posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma
segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de
forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges
utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que
s'afluixin de forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de
l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de
materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i
immediatament després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no
estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no
es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta
de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en
l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran
zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe
d'expossició ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de
pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de
galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de
rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i
abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran
considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els
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requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els
establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats
que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la
perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el
plec de condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui
visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha
de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups
de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats
al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar
d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el
pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que
després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis
amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de
protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no
s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja
i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de
soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions,
especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura,
limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes
de les peces necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals,
disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i
assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i
amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar
són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui
afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de
soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva
posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les
unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir
soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels
components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
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Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de
retirar sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals.
S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les
soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir
un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar
l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a
obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la
soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat
prèviament l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales
y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de
control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent
documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura
posseeix distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN
2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra,
s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar
la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a
mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons
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l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes
que les dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de
condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i
soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les
durant el muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a
elements secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i
els elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà
aprovada per la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a
l'apartat 77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor
realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més
adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons
l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de
nivell 2 o persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al
mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no
menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la
directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes
materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció
dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es
corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en
l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats,
es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 %
de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les

Substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat de Sitges.

124

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions
fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei
previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la
normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei
previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la
normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran
inspeccionades amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants
d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en
planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i
del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

____________________________________________________________________________

P7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
P7C -

AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORVENTS

P7CR - AÏLLAMENTS ACÚSTICS
P7CR6- -

AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB PLAFONS AUTOPORTANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P7CR6-HE9J.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de
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roca a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de les plaques (talls, forats, plecs, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació dels panells al parament.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una
superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes
apreciables.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Les especificacions, complements i altres característiques específiques han de
coincidir amb les indicades a la DT.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb
les especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que
els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el
cas que s'integrin.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de
fer abans de fixar-les al suport.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

PE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
PEH -

PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA I BOMBA DE CALOR

PEH5- - REFREDADORA D'AIGUA DE CONDENSACIÓ PER AIRE AMB VENTILADORS AXIALS,
COL·LOCADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PEH5-6QYW.
Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor muntades sobre bancada.
S'han considerat els següents tipus d'aparells:
- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aire, amb
ventiladors axials o centrífugs, equipades amb compressor hermètic rotatiu o
alternatiu
- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aire, amb
ventiladors axials o centrífugs, equipades amb compressor semihermètic alternatiu o
de cargol
- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb
compressor hermètic rotatiu o alternatiu
- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb
compressor semihermètic alternatiu o de cargol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de l'aparell a la bancada
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Connexió dels tubs del circuit d'aigua
- Connexió a la xarxa de drenatge
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la
documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel
fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb
els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs
visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la
instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent
als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent
i les recomanacions del fabricant.
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar
ocults, s'ha de preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares,
pannells o altres elements. La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser
indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de
la instal·lació.
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder
moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la
pròpia instal·lació.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica,
i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions
tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves
partides d'obra.
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix
conducte. En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en
compartiments diferents.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un
cop acabades les feines de muntatge.
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la
caixa de connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la
connexió elèctrica.
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament
fixats mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica
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(tubs, canals o cables) i els components de l'equip.
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que
entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les
vibracions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a
l'equip en cas de reparació o substitució.
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir
vibracions o sorolls inacceptables.
La prova de servei ha d'estar feta.

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

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

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials
instal·lats es corresponen amb els especificats al projecte i els contractats amb
l'empresa instal·ladora.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons
indicacions del fabricant.
- Comprovació de la correcta conducció dels ventiladors
- Comprovació de la situació de l'element en quan a la seva accessibilitat i
distància respecte altres elements segons projecte i especificació dels fabricants.
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- Verificació que hi ha instal·lats dispositius de control i protecció:
- Dispositius de seguretat de pressió, pressòstats d'alta i baixa
- Protecció tèrmica dels motors
- Protecció contra el gel
- Interruptor de flux
- Control de capacitat de líquid refrigerant
- Relè de retard de temps
- Verificació i amidament de característiques de funcionament dels equips:
pressions, temperatura, potència elèctrica consumida, cabals d'aigua i pèrdua de
càrrega en evaporadors.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de controlar totes les plantes refredadores i bombes de calor.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de posta en marxa de fabricant
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de
consumidors i usuaris.
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

____________________________________________________________________________

PE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
PEU -

ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

PEUC- -

PURGADOR AUTOMÀTIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PEUC-51AT.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació
espacial, com a la posició dins de l'esquema.
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini
i estopa, pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó
roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
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- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm

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

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

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

____________________________________________________________________________

PE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
PEU -

ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

PEUE- -

TERMÒMETRE, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PEUE-6YPW.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·lats en canonada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb abraçadora
- Amb beina roscada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i
fer la seva substitució amb l'equip funcionant.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema
de la instal·lació.
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei.
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del
mateix.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves

Substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat de Sitges.

130

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

mesures com ara radiadors, difusors etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA:
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació
COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA:
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament
dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes,
climatitzadors, fan-coils, etc.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global.
En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

____________________________________________________________________________

PE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
PEV -

ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ,
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEV3- - COMPTADOR DE CALORIES I MESURADOR DE CONSUM, COL·LOCAT (D)
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PEV3-HAHP.
Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Comptadors de calories, col·locats.
S'han considerat els següents tipus de comptadors de calories:
- Comptadors de tipus compacte
- Comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els comptadors de tipus compacte:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge del comptador compacte (muntatge del mesurador de cabal a la canonada)
- Connexió de les sondes de temperatura
- Configuració de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
En els comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils):
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge del mesurador de cabal
- Muntatge de les sondes de temperatura
- Muntatge del comptador de calories
- Muntatge de l'emissor
- Configuració de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats
per aquest.
El mesurador de cabal ha de quedar connectat a la xarxa i en condicions de
funcionament. El fluid ha de circular pel seu interior en el sentit que indica la
fletxa que hi te gravada al cos. Hi ha d'haver una clau de pas a l'entrada i una
altra a la sortida amb la finalitat de regular el cabal destinat a un usuari.
Els eixos del mesurador de cabal i els de la canonada han de quedar alineats.
No s'han de transmetre esforços entre el mesurador de cabal col·locat i la
canonada. El mesurador de cabal ha d'anar muntat preferentment en el circuit de
retorn.
Les connexions elèctriques amb les sondes de temperatura han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre els elements d'instal·lació de les sondes de
temperatura i la resta de components de l'equip.
Les parts de l'equip que necessitin operacions de manteniment han de ser
accessibles, per aquest motiu, s'ha de deixar l'espai suficient entre el comptador
i els elements que l'envolten.
El capçal electrònic que fa les funcions de calculadora del consum d'energia
tèrmica ha d'anar muntat directament sobre el mesurador de cabal i ha de formar una
unitat compacte amb aquest.
Les sondes de temperatura han d'anar connectades al capçal.
La mesura s'ha de poder fer des de l'exterior de l'edifici o bé des d'una
centralització de comptadors d'energia tèrmica.
Ha de ser possible una lectura fàcil de la pantalla del capçal.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a
les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els
corresponents subministraments.

Substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat de Sitges.

132

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per
eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar
preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues
parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una
estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi
a la seva unió.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20
Instalaciones Térmicas en los
UNE-EN 1434-1:2007 Contadores
UNE-EN 1434-2:2007 Contadores
construcción.

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Edificios. (RITE).
de energía térmica. Parte 1: Requisitos generales.
de energía térmica. Parte 2: Requisitos de

____________________________________________________________________________

PF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PFA -

TUBS DE PVC

PFA8- - TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, COL·LOCAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PFA8-DVCC.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a
transport i distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en
canalitzacions per a soterrar, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden
donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al
llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Unió encolada
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams
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de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva
col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la
canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà
d'accessoris del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les
unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic;
segons correspongui al tipus d'unió definit per a la instal·lació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que
quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm
del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300
mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han
d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha
d'interposar una anella elàstica.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tubs PVC:
+---------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦
¦
¦---------------------------¦
¦ nominal ¦
trams
¦
trams
¦
¦
(mm)
¦ verticals ¦ horitzontals ¦
¦-----------¦------------¦--------------¦
¦ 16 - 20 ¦
1,1
¦
0,7
¦
¦ 25 - 75 ¦
1,3
¦
0,8
¦
¦ 90 - 110 ¦
2
¦
0,8
¦
¦ 125 - 200 ¦
2
¦
1
¦
¦ 250 - 500 ¦
2,5
¦
1,2
¦
+---------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de
riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de
20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el
fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus
massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar
separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el
traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació
- Diàmetres
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Resistència al foc del material.
- Sectorització
- Elements, sifons i pericons.
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i
evacuació d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l'edificació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs
realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar
tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a
l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________

PF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PFC -

TUBS DE POLIPROPILÈ

PFC0 - Familia FC0
PFC0- - TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ, COL·LOCAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PFC0-4I0A.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i
distribució de fluids, amb les unions soldades, col·locats superficialment o al
fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
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DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la
canonada.
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per
mitjà dels accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per
acoblament i soldadura amb material d'aportació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que
quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm
del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300
mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han
d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha
d'interposar una anella elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial
al tub per tal de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦ DN
¦
Distància entre suports (mm)
¦
¦ (mm) ¦-------------------------------------------¦
¦
¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦ 16
¦
710
¦
550
¦
¦ 20
¦
780
¦
600
¦
¦ 25
¦
840
¦
650
¦
¦ 32
¦
940
¦
750
¦
¦ 40
¦
1100
¦
850
¦
¦ 50
¦
1230
¦
950
¦
¦ 63
¦
1230
¦
950
¦
¦ 75
¦
1360
¦
1050
¦
¦ 90
¦
1490
¦
1150
¦
¦ 110
¦
1620
¦
1250
¦
¦ 125
¦
1670
¦
1350
¦
¦ 140
¦
1800
¦
1500
¦
¦ 160
¦
1800
¦
1500
¦
¦ 200
¦
1800
¦
1500
¦
¦ 250
¦
2000
¦
1800
¦
¦ 315
¦
2000
¦
1800
¦
¦ 400
¦
2000
¦
1800
¦
+---------------------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de
riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de
20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el
fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus
massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar
separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

____________________________________________________________________________

PF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PFM -

ACCESSORIS DE MUNTATGE

PFM3- - MANIGUET ANTIVIBRATORI D'EPDM AMB BRIDES,COL·LOCAT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PFM3-8G63.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Maniguets antivibratoris col·locats entre les canonades i els equips.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i
soldat per capil·laritat.
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems
roscats
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems
embridats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre
si.
La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient
per permetre'n el muntatge i el desmuntatge.
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim
hidràulic de la canonada.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

____________________________________________________________________________
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PF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PFQ -

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

PFQ0- - AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, COL·LOCAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PFQ0-3KC5.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i
situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes
(sala de calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap
compressió que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de
comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han
d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per
sobre de la temperatura ambient.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses,
d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té
cap protecció.

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

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de
fixació o enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar
aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques
globals per al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima
que transporta segons justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar
tot el material afectat.

____________________________________________________________________________

PG - INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA Y MINIEÓLICA
PG2 -

TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS

PG2H- -

BANDEJA AISLANTE, COLOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG2H-4DBX.
Pliego de condiciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Bandeja plástica de PVC rígido liso o perforado, montada.
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:
- Directamente sobre paramentos verticales
- Sobre soportes horizontales
- Sobre soportes verticales
- Suspendida de paramentos horizontales
- En suelo técnico
- Empotrada
- En huecos de construcción
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo del trazado y de la colocación de los soportes
- Fijación y nivelado de los soportes
- Fijación de la bandeja
- Corte en los cambios de dirección y esquinas
CONDICIONES GENERALES:
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante.
El montaje se hará con piezas de soporte.
Las piezas de soporte serán las indicadas para el tipo de colocación. La distancia
entre soportes será < 1 m, con un mínimo de tres por bandeja, fijados al paramento
con tacos y tornillos..
Las uniones de los tramos rectos, derivaciones, esquinas, etc., de las bandejas se
harán mediante pieza de unión fijada por tornillos o remaches.
Las uniones quedarán a 1/5 de la distancia entre dos apoyos.
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Todos los elementos auxiliares (derivaciones, curvas, regletas, etc.) serán de PVC.
Los finales de canalización estarán cubiertos siempre con una tapa de final de
tramo.
Tolerancias de instalación:
- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes
de los elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
Comprobación de la correcta implantación de las canalizaciones según el trazado
previsto.
Verificar que las dimensiones de las canalizaciones se adecuen a lo especificado y
a lo que le corresponde según el R.E.B.T. en función de los conductores instalados.
Verificar la correcta suportación y el uso de los accesorios adecuados.
Verificar el grado de protección IP
Verificar los radios de curvatura, comprobando que no se provocan reducciones de
sección.
Verificar la no existencia de cruces y paralelismos con otras canalizaciones a
distancias inferiores indicado en el REBT.
Verificar el correcto dimensionamiento de las cajas de conexión y el uso de los
accesorios adecuados.
Verificar la correcta implantación de registros para un mantenimiento correcto.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
- Informe con los resultados de los controles efectuados.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se verificará por muestreo diferentes puntos de la instalación.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que
determine la DF.

____________________________________________________________________________

PG - INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA Y MINIEÓLICA
PG2 -

TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS

PG2N- TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS
ELÈCTRICS, COL·LOCAT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG2N-EUHZ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació,
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la
què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació,
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà
aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o
expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els
accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i
característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a
les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de
les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

Substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat de Sitges.

143

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de
sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció
mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).

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

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat
previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al
que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de
secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada
a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres
canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels
accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.

____________________________________________________________________________
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PG - INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA Y MINIEÓLICA
PG3 -

CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA

PG33- - CABLE DE COBRE DE 0,6/1 KV, COLOCADO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG33-E43P,PG33-E43V,PG33-E43B,PG33-E40E.
Pliego de condiciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Tendido y colocación de cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en
baja tensión e instalaciones en general, para servicios fijos, con conductor de
cobre, de tensión asignada 0,6/1kV.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Cable flexible de designación RZ1-K (AS), con aislamiento de mezcla de
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefinas termoplásticas , UNE
21123-4
- Cable flexible de designación RV-K con aislamiento de mezcla de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de mezcla de policloruro de vinilo (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designación RZ1-K (AS+), con aislamiento de mezcla de
polietileno reticulado (XLPE) + mica y cubierta de poliolefinas termoplásticas ,
UNE 21123-4
- Cable flexible de designación SZ1-K (AS+), con aislamiento de elastómeros
vulcanizados y cubierta de poliolefinas termoplásticas , UNE 21123-4
- Cable rígido de designación RV, con aislamiento de mezcla de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de mezcla de policloruro de vinilo (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígido de designación RZ, con aislamiento de mezcla de polietileno
reticulado (XLPE), UNE 21030
- Cable rígido de designación RVFV, con armadura de fleje de acero, aislamiento de
mezcla de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de mezcla de policloruro de
vinilo (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designación ZZ-F (AS), con aislamiento y cubierta de
elastómeros termoestables.
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:
- Colocado superficialmente
- Colocado en tubo
- Colocado en canal o bandeja
- Colocado aéreo
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Tendido, colocación y tensado del cable si es el caso
- Conexión a las cajas y mecanismos
CONDICIONES GENERALES:
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión,
prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de
los hilos, de manera que se garantice tanto la continuidad eléctrica como la del
aïslamiento.
El recorrido será el indicado en la DT.
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden
dañadas.
Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir
después de su instalación.
El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación, de conexión de los
equipos y de las de mecanismos eléctricos.
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí.
Por ese motivo, el montaje y las conexiones estarán hechos con los materiales y
accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por éste.
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual
pertenece, a la salida del cuadro de protección.
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos.
No se deberán transmitir esfuerzos entre los cables y las conexiones eléctricas.
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Penetración del conductor dentro de las cajas: >= 10 cm
Tolerancias de instalación:
- Penetración del conductor dentro de las cajas: ± 10 mm
Distancia mínima al suelo en cruce de viales públicos:
- Sin tránsito rodado: >= 4 m
- Con tránsito rodado: >= 6 m
COLOCADO SUPERFICIALMENTE:
El cable quedará fijado a los paramentos o al forjado mediante bridas, collarines o
abrazaderas, de forma que no salga perjudicada la cubierta.
Cuando se coloque montado superficialmente, quedará fijado al paramento y alineado
paralelamente al techo o al pavimento. Su posición será la fijada en el proyecto.
Distancia horizontal entre fijaciones: <= 80cm
Distancia vertical entre fijaciones: <= 150cm
En cables colocados con grapas sobre fachadas se aprovecharán, en la medida de lo
posible, las posibilidades de ocultación que ofrezca ésta.
El cable se sujetará a la pared o forjado con las grapas adecuadas. Las grapas han
de ser resistentes a la intemperie y en ningún caso han de estropear el cable.
Han de estar firmemente sujetas al soporte con tacos y tornillos.
Cuando el cable ha de recorrer un tramo sin soportes, como por ejemplo, pasar de un
edificio a otro, se colgará de un cable fiador de acero galvanizado sólidamente
sujetado por los extremos.
En los cruces con otras canalizaciones, eléctricas o no, se dejará una distancia
mínima de 3 cm entre los cables y estas canalizaciones o bien se dispondrá un
aislamiento suplementario.
Si el cruce se hace practicando un puente con el mismo cable, los puntos de
fijación inmediatos han de estar suficientemente cercanos para evitar que la
distancia indicada pueda dejar de existir.
COL·LOCACIÓN AÉREA:
El cable quedará unido a los soportes por el neutro fiador que es el que aguantará
todo el esfuerzo de tracción. En ningún caso está permitido utilizar un conductor
de fase para sujetar el cable.
La unión del cable con el soporte se llevará a cabo con una pieza adecuada que
aprisione el neutro fiador por su cubierta aislante sin dañarla. Esta pieza ha de
incorporar un sistema de tensado para dar al cable su tensión de trabajo una vez
tendida la línea. Ha de ser de acero galvanizado y no ha de provocar ningún
retorcimiento en el conductor neutro fiador en las operaciones de tensado.
Tanto las derivaciones como los empalmes se harán coincidir siempre con un punto de
fijación, ya sea en redes sobre soportes o en redes sobre fachadas o bien en
combinaciones de ambas.
COLOCADO EN TUBOS:
Cuando el cable pase de subterráneo a aéreo, se protegerá el cable enterrado desde
0,5 m por debajo del pavimento hasta 2,5 m por encima con un tubo de acero
galvanizado.
La conexión entre el cable enterrado y el que transcurre por la fachada o soporte
se hará dentro de una caja de doble aislamiento, situada en el extremo del tubo de
acero, resistente a la intemperie y con prensaestopas para la entrada y salida de
cables.
Los empalmes y conexiones se harán en el interior de arquetas o bien en las cajas
de los mecanismos.
Se llevarán a cabo de manera que quede garantizada la continuidad tanto eléctrica
como del aislamiento.
A la vez tiene quedará asegurada su estanqueidad y resistencia a la corrosión.
El diámetro interior de los tubos será superior a dos veces el diámetro del
conductor.
Si en un mismo tubo hay más de un cable, entonces el diámetro del tubo tiene que
ser suficientemente grande para evitar embozos de los cables.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de
la bobina.
Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina para no causarle retorcimientos ni
coqueras.
Temperatura del conductor durante su instalación: >= 0°C
No tendrá contacto con superficies calientes, ni con irradiaciones.

Substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat de Sitges.

146

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

Si el tendido del cable es con tensión, es decir, tirando por un extremo del cable
mientras se va desenrollando de la bobina, se dispondrán poleas en los soportes y
en los cambios de dirección a fin de no sobrepasar la tensión máxima admisible por
el cable. El cable se ha de extraer de la bobina tirando por la parte superior.
Durante la operación se vigilará permanentemente la tensión del cable.
Una vez el cable sobre los soportes se procederá a la fijación y tensado con los
tensores que incorporan las piezas de soporte.
Durante el tendido del cable y siempre que se prevean interrupciones de la obra,
los extremos se protegerán para que no entre agua.
La fuerza máxima de tracción durante el proceso de instalación será tal que no
provoque alargamientos superiores al 0,2%. Para cables con conductor de cobre, la
tensión máxima admisible durante el tendido será de 50 N/mm2.
En el trazado del tendido del cable se dispondrán rodillos en los cambios de
dirección y en general allí donde se considere necesario para no provocar tensiones
demasiado grandes al conductor.
Radio de curvatura mínimo admisible durante el tendido:
- Cables unipolares: Radio mínimo de quince veces el diámetro del cable.
- Cables multiconductores: Radio mínimo de doce veces el diámetro del cable.
CABLE COLOCADO EN TUBO:
El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de los
conductores.
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía
cuidando que no sufra torsiones ni daños en su cobertura.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
m de
ejes
Este
como

longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los
de los elementos a conectar.
criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes, así
el exceso previsto para las conexiones.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación de la correcta instalación de los conductores
- Verificar que los tipos y secciones de los conductores se adecuan a lo
especificado en el proyecto.
- Verificar la no existencia de empalmes fuera de las cajas.
- Verificar en cajas la correcta ejecución de los empalmes y el uso de bornes de
conexión adecuados.
- Verificar el uso adecuado de los códigos de colores.
- Verificar las distancias de seguridad respecto a otras conducciones (agua, gas,
gases quemados y señales débiles) según cada reglamento de aplicación.
- Ensayos según REBT.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos
realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y de
cuantificación de los mismos.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Resistencia de aislamiento: Se realizará en todos los circuitos.
Rigidez dieléctrica: Se realizará a las líneas principales.
Caída de tensión: Se medirán los circuitos más desfavorables y las líneas que hayan
sido modificadas en su recorrido respecto al proyecto.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su sustitución.
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que
determine la DF.
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____________________________________________________________________________

PN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
PN3 -

VÀLVULES DE BOLA

PN38- - VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PN38-HDYJ,PN38-EC25,PN38-EBYS.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules manuals roscades
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques
de manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser
estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per
sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de
coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

____________________________________________________________________________

PN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
PN4 -

VÀLVULES DE PAPALLONA

PN45- - VÀLVULA DE PAPALLONA D'EIX CENTRAT, MANUAL, MUNTADA ENTRE BRIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PN45-FD29.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades,
muntades entre brides o embridades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules.
- Preparació de les unions amb elements d'estanquitat.
- Connexió de la vàlvula a la xarxa.
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica.
- Prova de servei.
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques
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de manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser
estanques a la pressió de treball.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per
sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de
coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del
pericó ha de ser la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols
de les brides.

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

____________________________________________________________________________

PN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
PN9 -

VÀLVULES DE SEGURETAT

PN91- - VÀLVULA DE SEGURETAT AMB ROSCA, MUNTADA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PN91-ECQX.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de 16 i 25 bar de pressió nominal i de
connexió per rosca, muntades.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
- vàlvules de 1/4" a 1 1/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 1 1/2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CC754S-GM, caputxa de llautó llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N
- vàlvules de 2 1/2" a 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S
- vàlvules de 1/4" a 1 1/4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb
cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316)
- vàlvules de 1 1/2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316)
- vàlvules de 2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de
llautó CC754S-GM, caputxa de llautó CC754S-GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316)
- vàlvules de 2 1/2" a 4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb
cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316)
- vàlvules de 1/4" a 1 1/2" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb
cos d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4305 (AISI
303) i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- vàlvules de 2" a 4" de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316) i
unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la
vista.
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap
interrupció.
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des
del lloc on ha d'estar la vàlvula.
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de
treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb les canonades han de quedar segellades mitjançant cintes
d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les
rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de
treure en el moment d'executar les unions.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

____________________________________________________________________________

PN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
PNC -

VÀLVULES D'EQUILIBRAT

PNC0- - VÀLVULA D'EQUILIBRAT AUTOMÀTIC MUNTADA EMBRIDADA (D)
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PNC0-H9PD.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules d'equilibrat automàtic, muntades superficialment roscades o embridades.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules reguladores de cabal
- Vàlvules reguladores de cabal i pressió diferencial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de funcionament
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF. Preferentment ha d'anar muntada en la canonada de retorn del circuit.
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per
permetre'n el desmuntatge i manteniment.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.
La brida ha de fer una pressió uniforme sobre l'element d'estanquitat. Les unions
han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre de la vàlvula ha de coincidir amb la
marca gravada al cos de la vàlvula.
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb
els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a
les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves sobre la vàlvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

____________________________________________________________________________

PN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
PNE -

FILTRES

PNE1- - FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PNE1-7634.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema
de la instal·lació.
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per
permetre'n el desmuntatge i manteniment.
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Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca
gravada al cos.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb
els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha
d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts
expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

__________________________________________________________________
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ANNEXES.

Tractament Energy Guard DCC Aluminum

PRODUCT DATA SHEET
For more product information visit our website www.energyguardusa.com

EGuard DCC Aluminum LV
EGuard DCC Aluminum LV is Ultra Low VOC moisture curing polyurethane coating impregnated with 30%
aluminum flakes specifically developed for all types of heat exchangers. Formulated with our new DCC
Technology, EGuard DCC Aluminum LV cures faster and increases adhesion, offering excellent sealing
properties as well as the ultimate weathering resistance against corrosion in all types of environments and
chemical vapor exposure conditions.
EGuard DCC Aluminum LV resists microbial growth and contamination of coils by blocking dirt and dust
adhesion. Micro-organisms such as fungi, mildew, stain causing bacteria, and algae can add to the corrosion
process and cause unwanted odors. EGuard DCC Anti-Corrosion coatings can be applied before assembly of
the unit, before or during installation or even years after installation. EGuard DCC Aluminum LV used on heat
exchangers maximizes ENERGY EFFICIENCY.

PERFORMANCES
Gloss:

Semi Gloss

Color:

Metallic Aluminum

Volume Solids:

55%

VOC:

0.81 1lbs/gal – 97g/l

Density:

10.8 lbs/gal – 1.28 kg/l - (at 68°F / 20°C)

Dry film thickness:

0.8-1.6 mils (20-40 μm)

Theoretical
coverage:

900 sq.ft/US gallon at 1 mil DFT
22.0 m2/l at 25 μm DFT

Heat resistance:

Maximum 356°F /180°C (dry load)

Drying Times:

Dust free after 0.25 hours at 68°F (20°C)
Fully Cured 5 days at 68°F (20°C)

Mix Ratio:

1:1 Material is supplied in one gallon
containers

WORK PROCESS
Thinning:

If required, a maximum of 10% of EnergyGuard Thinner-PU 5411
(VOC Free) can be added. Consult with an EnergyGuard representative.

Working Pot Life:

4 hours at 68°F (20°C)

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

DCC ALUMINUM LV

PRODUCT DATA SHEET
APPLICATION
EGuard DCC Aluminum LV coating system can be applied with high pressure air assisted coating equipment.
Begin by degreasing the surface with EGuard Coil Cleaner followed by the application of EGuard Fin Primer.
The chemical reaction between the EGuard Fin Primer and the aluminum substrate creates the mechanical
bonding for EGuard DCC Aluminum LV to adhere to the substrate.
Application Conditions
Air temperature needs to be at least 41°F /5°C during the application to ensure proper adhesion and curing.
Keep the application area well ventilated during application and drying time in order to reduce solvent
evaporation.
Method of Application
Preferably by means of air mix spray application. Also see EGuard Operational Manual.

BEFORE

AFTER

EGuard DCC Aluminum LV can be applied on all types of heat exchangers.

PERFORMANCE TESTING
EGuard DCC Aluminum LV anti-corrosion performance test reports are available for the following environments:
 Marine: ASTM B-117
 Urban: ASTM G85
 UV Weathering: ASTM D 4587/ 4141 & ISO 11341 / 11507
Chemical resistance list is available upon request.

ENVIRONMENT & HEALTH
Labeling is in accordance with EU directions 67/548/EEG and in accordance with directives on hazardous
materials. Before use, obtain, read and then follow the advice given on the Material Safety Data Sheets and
the Health and Safety section of Coating Applications Procedures for this product. Take precautions to avoid
skin and eye contact (overalls, gloves, goggles, masks, barrier cream etc.) Do not eat, drink or smoke during
application.

WARRANTY & DISCLAIMER
The technical data and other printed information furnished are true and accurate to the best of our knowledge. The products are warranted pursuant to
acceptance of limited warranty. A copy of which can be obtained from Monopoly BV, which is the exclusive warranty with respect to the sale of this product.
The modification of any component or uses not outlined in this bulletin nullifies the warranty unless advance written confirmation is obtained from Monopoly. No
other warranties expressed or implied shall apply. We assume no responsibility for coverage, performance or injuries resulting from use. Liability, if any, shall be to
supply replacement materials as set forth in the limited warranty.
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1.1.

Objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Laboral.

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra,
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals,
així com informació útil per efectuar els treballs en les degudes condicions de
seguretat i salut.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa contractista per dur a terme
les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant
el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el
present document.
El Pla de Seguretat i Salut serà aprovat per l’òrgan corresponent de la Diputació de
Barcelona previ informe favorable del Coordinador de Seguretat.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en
el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada
de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el contractista haurà d'efectuar un avis a
l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat
dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.
11è).
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1. INTRODUCCIÓ.

Dades de la obra

OBRA:
Substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat de Sitges
EMPLAÇAMENT:
Museu Cau Ferrat de Sitges:
C/Fonollar
08870 - SITGES
SUPERFICIE DE LA ZONA D’ACTUACIÓ:
77,6 m² a planta coberta i sotacoberta de l’edifici.
PETICIONARI:
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
 C/ Davallada, 12, 3ª planta
Edifici Miramar
08870 SITGES
NIF: P5800036E
AUTOR DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL:
José Antonio Gállego Jarió
Enginyer Industrial Col 9.301
Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals.
AUTOR DEL PROJECTE:
José Antonio Gállego Jarió
Enginyer Industrial Col 9.301
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA (PEM):
58.492,31 €.
1.3.

Descripció de l’obra.

L’objecte del present projecte es la substitució de la planta refredadora actual
(planta refredadora amb recuperació de calor, 4 tubs), instal·lada a la planta
sotacoberta de l’edifici, per una nova de potència frigorífica equivalent.
A mes a mes de la substitució de la planta refredadora, el present projecte també
compren instal·lar dos comptadors d’energia tèrmica i un comptador d’energia
elèctrica integrant-los al sistema de gestió i regulació de la firma SAUTER existent
a l’edifici; adaptació de l’estructura de suportació de la màquina a les mides de la
nova planta refredadora; i instal·lació hidràulica i elèctrica necessària per adaptar la
instal·lació existent a la nova màquina.
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1.2.

Desmuntatge de la instal·lació actual.
 Desmuntatge i retirada de la instal·lació hidràulica (canonades i valvuleria).
 Desmuntatge i retirada de la instal·lació de desguàs (canonades de PVC).
Muntatge de la nova instal·lació.
 Instal·lació hidràulica (canonades i valvuleria)
 Instal·lació elèctrica (canalitzacions, cablejat i quadre elèctric)
 Instal·lació de desguàs (canonades de PVC)
 Instal·lació de comptadors d’energia tèrmica integrant-los al sistema de
gestió i regulació de la firma SAUTER existent.
 Instal·lació de comptador d’energia elèctrica integrant-lo al sistema de
gestió i regulació de la firma SAUTER existent .
Tota l’obra s’executa a la planta coberta de l’edifici, amb lo qual la interferència amb
el funcionament del centre es mínim. A mes a mes, com aquesta zona es una zona
d’accés nomes a personal de manteniment i a personal autoritzat, no es permet la
pujada ni la sortida a les terrasses de les cobertes de l’edifici a personal no
autoritzat.
La implantació de la grua per la substitució de la màquina i per pujar i baixar
material es farà des de el carrer Fonollar. Els treballs de maniobra de grua, com
serà necessari tancar el carrer, es farà en dissabte o festiu en cas que es requereixi.
L’entrada del personal que treballi a l’obra serà per l’entrada principal, ja que l’únic
accés a la planta coberta i sotacoberta.
L’entrada de materials es farà a primera hora del matí, abans de l’obertura del
museu, per que la interferència sigui lo mínims possible amb el normal
desenvolupament del museu.
El personal previst per executar els treballs es d’una mitjana diària de quatre
treballadors en obra.
El termini d’execució de l’obra està previst en d’unes dotze setmanes.

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE
L’ OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les
següents activitats:
-

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en
compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o
zones de desplaçament o circulació.
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L’obra compren els següents treballs de desmuntatge de instal·lació actual i
muntatge de la nova instal·lació:

-

-

-

-

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans
auxiliars.
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control
periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució
de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar
a la seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i
substàncies perilloses.
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps
efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del
treball.
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autònoms.
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina
o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord amb els següents principis generals:
-

-

-

Evitar riscos.
Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
Combatre els riscos a l'origen.
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de
treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut.
Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la
tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la
individual.
Donar les degudes instruccions als treballadors.

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
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-

Es concertaran operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte
dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les
societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.

3. IDENTIFICACIO
PROTECCIÓ.

DE

RISCOS

I

MESURES

DE

PREVENCIÓ

I

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).
En quant a les mesures a adoptar per la protecció i la prevenció, com a criteri
general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària
i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).

3.1.

Desmuntatge d’instal·lacions

3.1.1. Definició.
Desmuntar i retirar totes les instal·lacions a substituir que no serveixin per la nova
instal·lació a realitzar.
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determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

En aquesta fase inicial de l’obra es desmuntarà i retirarà totes les instal·lacions que
no siguin necessàries per la nova instal·lació a realitza, que son:





Desmuntatge i retirada de la instal·lació hidràulica (canonades i valvuleria,
vas d’expansió, etc)
Desmuntatge i retirada de la instal·lació elèctrica (canalitzacions i cablejat)
Desmuntatge i retirada de la instal·lació de desguàs (canonades de PVC)
Desmuntatge i retirada de planta refredadora.

Per realitzar tot els desmuntatge serà imprescindible considerar el següent equip
humà:
- Electricistes.
- Soldadors.
- Frigoristes.
- Paletes.
- Lampistes.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a
terme els desmuntatge:
- Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), radial, eines de ma,
màquina recuperadora de gas. perforadora portàtil, màquina per fer regates,
etc.
- Instal·lació elèctrica.
- Grua.

3.1.3. Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació
de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de
prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte
les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.

BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA

GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU

Avaluació
del risc
BAIX
ÍNFIM
MEDI
BAIX
MEDI
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3.1.2. Descripció

MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

3.1.4. Normes de Seguretat.
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT.
-

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls.

PROCÉS
-

-

-

-

-

El personal encarregat del desmuntatge de les instal·lacions ha de conèixer els
riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la
major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i
endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de
seguretat instal·lades.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques
per evitar cops, ferides i erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir
de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la
neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a
una alçada sobre el paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric
d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates
antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a
diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble
aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats,
seran retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici,
l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la
companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes
necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
Les proves de desconnexió de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el
personal abans d’iniciar-se, per evitar accidents.
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13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

-

-

-

-

Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a
fons de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels
quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Els operaris que realitzin els desmuntatges hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de
treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de
seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de
treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara
antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc
de seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota
de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara
antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè segons els casos,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els
calgués.

Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats:
Recepció i aplec de material i maquinària.
-

-

-

-

-

Es prepararà a planta baixa una zona propera a la façana per la que es
baixaran el materials per estacionar els camions de retirada de materials.
Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i
guiats per dos operaris, per poder guiar còmodament la càrrega.
És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les
mans.
El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà
emprant exclusivament el personal necessari, per evitar així l’acumulació
d’operaris i evitar confusions.
S’empenyerà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops
pels corrons ja emprats.
El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o
llocs inclinats es dominarà mitjançant aparells designats per a aquest fi, el
ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc sòlid, capaç de suportar la càrrega
amb seguretat.
És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de
fusta quan la distància lliure de pas entre aquesta i els paraments verticals sigui
igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc d’atrapament per descontrol de la
direcció de la càrrega.
Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o
descendit per la rampa, s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència.
L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina,
s’executarà mitjançant un pla inclinat construït en funció de la càrrega que ha de
suportar i la inclinació adequada.
És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega
Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats
mitjançant el ganxo de la grua.
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-

-

Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades
mitjançant caps guiats per dos operaris. És prohibit de dirigir-los directament
amb les mans.
L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar
interferències als llocs de pas.
És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de
reblar per evitar els accidents per trepitjades a sobre d’aquestos objectes.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar
els treballs d’aquesta activitat.
-

-

Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), radial, eines de ma,
màquina recuperadora de gas. perforadora portàtil, màquina per fer regates,
etc.
Instal·lació elèctrica.
Grua.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Art. 7 RD
1627/1997).

3.1.5. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:
- Tanques d’obra.
- Cinta de senyalització.
- Extintor de pols química seca.
- Línia de vida.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril,
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
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-

3.1.6. Relació d’equips de protecció Individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:
- Treballs de transport:
 Cascos de seguretat.
 Guants de cuir i lona (tipus americà).
 Botes de seguretat.
 Granota de treball.







Pels treballs de desmuntatges de instal·lacions:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants aïllants, si els calgués.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.








Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors amb els mateixos (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i
les corresponents Normes UNE.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Art. 7 RD
1627/1997).

Muntatge d’instal·lacions

3.2.1. Instal·lacions elèctriques.
3.2.1.1.

Definició.

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i
consum d’energia elèctrica a 230/400 volts, des del final de la presa de la
companyia subministradora fins a cada punt d’utilització del local.

3.2.1.2.

Descripció

En aquesta obra es farà la instal·lació elèctrica per alimentar la planta refredadora
des de quadre elèctric on s’instal·larà comptador d’energia elèctrica.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar canalitzats o en tubs
suportats al terra o paret, així com les seves caixes de distribució, que hauran de
tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho,
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat
(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació elèctrica serà imprescindible considerar el següent equip
humà:
- Electricistes.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a
terme la realització de la instal·lació:
- Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), perforadora portàtil.
Instal·lació elèctrica.

3.2.1.3.

Relació de riscos i la seva avaluació.

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació
de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de
prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte
les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
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3.2.

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

3.2.1.4.

Avaluació
del risc
BAIX
ÍNFIM
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

Normes de Seguretat.

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT.
-

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls.

PROCÉS

-

-

-

-

Xarxa interior elèctrica.
El personal encarregat del muntatge de les instal·lacions ha de conèixer els
riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la
major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i
endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de
seguretat instal·lades.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques
per evitar cops, ferides i erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir
de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la
neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a
una alçada sobre el paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric
d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates
antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a
diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble
aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats,
seran retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata.

15
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Laboral per la substitució de la planta refredadora del
Museu Cau Ferrat de Sitges.

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

Riscos

-

-

Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici,
l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la
companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes
necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el
personal abans d’iniciar-se, per evitar accidents.
Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a
fons de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels
quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els
calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar
els treballs d’aquesta activitat.
Escales de mà.
Pistola fixa-claus.
Taladradora portàtil.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Art. 7 RD
1627/1997).

3.2.1.5.

Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:
- Tanques d’obra.
- Cinta de senyalització.
- Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril,
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
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-

3.2.1.6.

Relació d’equips de protecció Individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:
- Treballs de transport:
 Cascos de seguretat.
 Guants de cuir i lona (tipus americà).
 Botes de seguretat.
 Granota de treball.







Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió, contraincendis, àudio i veu i dades) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants aïllants, si els calgués.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.








Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors amb els mateixos (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i
les corresponents Normes UNE.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Art. 7 RD
1627/1997).

3.2.2.1.

Definició.

Conjunt d’aparells per producció de fred per produir aigua freda i distribuir-la al
circuit hidràulic existent.
3.2.2.2.

Descripció.

El treball en aquesta obra consisteix en instal·lar una planta refredadora per
substituir l’existent, i tota la instal·lació hidràulica necessària per connectar la planta
refredadora a la instal·lació existent.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho,
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat
(equips, canonades, aïllament, valvuleria, accessoris, etc.).
Per realitzar la instal·lació de la planta refredadora serà imprescindible considerar
l’equip humà següent:
-

Soldadors.
Frigoristes.
Electricistes.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a
terme la realització de la instal·lació:
- Estris: proteccions col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals: Pistola fixa-grapes, perforadora portàtil,
- Instal·lació elèctrica.
- Grua.
3.2.2.3.

Relació de riscos i la seva avaluació.

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació
de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de
prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte
les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
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3.2.2. Instal·lació de planta refredadora.

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
28.-Malalties causades per agents físics.

BAIXA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

3.2.2.4.

Avaluació
del risc
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

Normes de Seguretat.

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT.
-

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls.

PROCÉS.
-

-

-

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat
possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i
endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes
de seguretat.
A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques
per evitar cops, caigudes i erosions.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de
l’obra, sense emprar clavilles mascle-femella.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors estaran protegides per doble
aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran
retirades i substituïdes per d’altres en bon estat.
Els operaris que realitzin la instal·lació de l’aire condicionat hauran d’emprar
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes
de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de
seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de
treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara
antifums tòxics si calgués.
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Riscos

-

Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc
de seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota
de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara
antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè segons els casos,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els
calgués.

Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats:
Recepció i aplec de material i maquinària.
-

-

-

-

-

-

Es prepararà la zona propera al local per estacionar els camions de
subministrament de material.
Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i
guiats per dos operaris, per poder guiar còmodament la càrrega.
És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les
mans.
El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà
emprant exclusivament el personal necessari, per evitar així l’acumulació
d’operaris i evitar confusions.
S’empenyerà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops
pels corrons ja emprats.
El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o
llocs inclinats es dominarà mitjançant aparells designats per a aquest fi, el
ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc sòlid, capaç de suportar la càrrega
amb seguretat.
És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de
fusta quan la distància lliure de pas entre aquesta i els paraments verticals sigui
igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc d’atrapament per descontrol de la
direcció de la càrrega.
Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o
descendit per la rampa, s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència.
L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina,
s’executarà mitjançant un pla inclinat construït en funció de la càrrega que ha de
suportar i la inclinació adequada.
És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega
Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats
mitjançant el ganxo de la grua.
Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades
mitjançant caps guiats per dos operaris. És prohibit de dirigir-los directament
amb les mans.
L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar
interferències als llocs de pas.

Posada a punt i proves.
-

Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal·laran les proteccions de les parts
mòbils per evitar risc d’atrapaments.
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No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina
sense haver apartat d’elles, eines que s’estiguin emprant, per evitar el risc
d’objectes o fragments.
Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els
accidents.
Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació,
s’instal·larà al quadre elèctric un rètol de precaució amb la llegenda “No
connecteu, homes treballant a la xarxa”.
És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol
màquina sense abans haver procedit a la desconnexió de la xarxa elèctrica
d’alimentació, per evitar atrapaments.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat:
Oxitallada.
Escales de mà.
Soldadura elèctrica.
Esmoladora angular.
Pistola fixa-claus.
Taladradora portàtil.
Màquina portàtil de roscar.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Art. 7 R.D.
1627/1997).

3.2.2.5.

Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:
- Tanques.
- Cinta de senyalització.
- Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril,
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc material inflamable.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal d’advertència de perill en general.
- Senyal d’advertència de càrregues suspeses.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
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Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Art. 7 R.D.
1627/1997).

3.2.2.6.

Relació d’equips de protecció Individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:





Pels treballs de conductero
Cascos.
Guants de cuir o lona
Botes de seguretat.
Ulleres antiimpactes.










Pels treballs de maçoneria (ajudes):
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués








Pels treballs de soldadura elèctrica i oxitallada :
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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3.2.3. Instal·lacions de lampisteria i sanejament
3.2.3.1.

Definició.

Instal·lació de lampisteria: conjunt d’instal·lacions per a aigua (bombes, vàlvules,
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució de les canonades i aparells
pel subministrament i consum.
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.

3.2.3.2.

Descripció.

Considerarem les següents instal·lacions de fluids:
Instal·lació de canonades de PVC per fer la xarxa de desguassos i buidat de la
instal·lació.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho,
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat
(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar
l’equip humà següent:
- Lampistes.
- Paletes.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a
terme la realització de la instal·lació:
- Estris: escala de tisora, escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i
personals, etc.
- Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), perforadora portàtil.
- Instal·lació elèctrica provisional.

3.2.3.3.

Relació de riscos i la seva avaluació.

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació
de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà
ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa contractista o
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Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre,
i les corresponents Normes UNE.

Riscos

Probabilitat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
28.-Malalties causades per agents físics.

BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA

3.2.3.4.

Gravetat

Avaluació
del risc
GREU
BAIX
GREU
BAIX
LLEU
ÍNFIM
GREU
BAIX
LLEU
BAIX
GREU
MEDI
LLEU
BAIX
LLEU
BAIX
GREU
MEDI
GREU
BAIX
GREU
MEDI
GREU
MEDI
MOLT GREU MEDI
GREU
BAIX
GREU
MEDI

Normes de Seguretat.

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT.
-

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls.

PROCÉS

-

-

-

Xarxa interior
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i
endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes
de seguretat.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques
per evitar cops, ferides i erosions.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir
de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i
la neteja del tall, per evitar el risc d’ensopegades.

24
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Laboral per la substitució de la planta refredadora del
Museu Cau Ferrat de Sitges.

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D.
1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de
prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte
les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

-

-


-

-

-

-

-

-

La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a
una alçada sobre el paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric
d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell
degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble
aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran
retirades i substituïdes per d’altres en bon estat de manera immediata.
Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris i evacuació d’aigües residuals.
El magatzem pels aparells sanitaris, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat.
Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.
Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats
amb l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home
mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i
enganxades.
Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts al local, es transportaran
directament al lloc d’ubicació, per evitar accidents a les vies de pas intern.
El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta,
ventilació per corrent d’aire i il·luminació artificial si fos necessària.
El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà
inclinant la càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant
superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres
operaris a llocs poc il·luminats.
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que
s’aixequin estelles durant la feina.
Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat,
per a la instal·lació dels muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en
realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les
caigudes.
Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no
puguin cobrir-se després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.
Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura
que s’avanci, aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes
d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar
amb plom s’establirà un corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar
productes tòxics.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per
evitar incendis.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de
cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
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-
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Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de
treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de
seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de
treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara
antifums tòxics si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc
de seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota
de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara
antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè, segons els casos,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els
calgués.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per
realitzar els treballs d’aquesta activitat.
Oxitallada.
Escales de mà.
Soldadura elèctrica.
Esmoladora angular.
Taladradora portàtil.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa contractista.
(Art. 7 RD 1627/1997)

3.2.3.5.

Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:
- Tanques d’obra.
- Cinta de senyalització.
- Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril,
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
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Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa contractista.
(Art. 7 RD 1627/1997).

3.2.3.6.

Relació d’equips de protecció Individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:
- Treballs de transport i fontaneria:
 Cascos de seguretat.
 Guants de cuir i lona (tipus americà).
 Botes de seguretat.
 Granota de treball.
 Cinturó de seguretat, si calgués








Pels treballs amb bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Maneguins de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.










Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués
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Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l’empresa contractista (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i
les corresponents Normes UNE.

3.3.

Estructures metàl·liques de suportació.

3.3.1. Definició.
Conjunt de perfils i bigues amb funció estructural, destinat a ser el suport de la
màquina, en aquest cas, de la planta refredadora, i de tota la instal·lació.

3.3.2. Descripció
La construcció de la estructura metàl·lica que es realitza en aquesta obra es
adaptar una nova estructura d’acord a les mides de la nova planta refredadora
mitjançant:
- Perfils tipus HEB-120.
- Neoprè.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir
el subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho,
s’haurà de considerar un previ aplec de material a l’obra
Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
- Estructuristes.
- Soldadors
- Paletes.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a
terme la realització dels treballs:
- Eines manuals.
- Estris: Escales, proteccions col·lectives i personals, etc.
- Grua o camió-grua
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En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació
de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada
activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat
(severitat) és la conseqüència esperada normalment de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà
modificar-se en funció de la tecnologia que aporti l’empresa contractista o empreses
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997,
de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per tal d’anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte
les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell
BAIXA
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
MÈDIA
3.-Caiguda d’objectes per desplom
BAIXA
4.-Caiguda d’objectes per manipulació
BAIXA
5.-Caiguda d’objectes
BAIXA
6.-Trepitjada sobre objectes
MÈDIA
7.-Cops contra objectes immòbils.
ALTA
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MÈDIA
9.-Cops amb objectes o eines.
MÈDIA
10.-Projecció de fragments o partícules.
MÈDIA
13.-Sobreesforços.
BAIXA
16.-Contactes elèctrics.
MÈDIA
18.-Contactes amb substàncies càustiques o MÈDIA
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA
27.-Malalties causades per agents químics.
MÈDIA
28.-Malalties causades per agents físics.
MÈDIA

Gravetat
GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
LLEU

Avaluació
del risc
BAIX
MEDI
BAIX
ÍNFIM
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX

LLEU
GREU
GREU

MEDI
MEDI
MEDI

3.3.4. Normes de Seguretat.

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT.
-

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls.

PROCÉS.
-

-

El personal encarregat del muntatge i col·locació de les bigues ha de conèixer
els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar el seu
muntatge amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net,
endreçat i convenientment il·luminat.
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3.3.3. Relació de riscos i la seva avaluació.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Està terminantment prohibit recolzar-se , seure, desplaçar-se per sobre d’una
biga mentre aquest estigui suspesa per la grua. Tot treball ha de fer-se des de
un lloc fix
Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari.
Els operaris que realitzin la col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir i cinturó de
seguretat si en els treballs a desenvolupar hi ha rics de caiguda a diferent nivell.
En l’ús de el tall oxiacetilènic es tindrà em comte que el bufador contingui les
vàlvules antiretorn, que les mànegues d’alimentació estan en bon ús, que les
bombones de gas estiguin subjectes al carret portabombones i que els
manòmetres estiguin en bones condicions.
En el cas d’utilitzar el bufador per al tall de perfilaria “in situ, amb risc d’incendi,
es procurarà limitar en el possible la cascada d’espurnes i trossos de ferros fos, i
per això es col·locarà en la seva verticalitat una manta ignífuga.
En cas de soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera,
col·locant una manta ignífuga.
En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà en compte que el portaelèctrodes estigui
convenientment aïllat, que els cables d’alimentació estan en bon estat i que el
grup de transformació estigui convenientment aïllat per evitar el risc de
contactes elèctrics.
Es prohibeix, en cas de deixar el tall, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode
directament connectat al grup; i fins i tot en cas d’un perllongat abandó del tall
deixar el grup transformador en tensió.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i
sobreintensitats i curtcircuits, per consegüent haurà de disposar del
corresponent interruptor diferencial i els respectius magnetotèrcmics.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de
seguretat.
Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives
provinents del tall d’estructures o anteriors, aquestes hauran de ser reposades a
tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre aquell espai de temps
en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Els palets es col·locaran sempre més endins del cantell del forjat, per a que,
d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva
funció.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en
un llaç amb el qual, en ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins
i tot, des d’alçada.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques
per evitar cops, ferides i erosions.
Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar
manualment no superi els 30 kg.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes
de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi hagués
risc de caiguda a diferent nivell.
Les restes de materials es disposaran de manera que no transmetin als forjats,
esforços superiors als d’ús.
Diàriament s’evacuaran les restes de materials i escombraries a contenidor.
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-

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al
desenvolupament d’aquesta activitat:
Escales de mà.
Transpalet manual: carretó manual.
Grua o camió grua.
Oxitallada
Soldadura elèctrica

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa contractista.
(Art. 7 R.D. 1627/1997)

3.3.5. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat,
estaran constituïdes per:
-

-

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i
sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com
a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos)
hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim.
Extintors d’incendis tipus A i/o B segons els casos.
Extintor de pols químic sec.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril,
conforme a la normativa ressenyada a aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de carga suspesa.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
contractista. (Art. 7 RD 1627/1997).
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ELEMENTS AUXILIARS

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:
Treballs de transport (conductors):
 Cascos de seguretat.
 Botes de seguretat.







Pels treballs amb bufador:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Davantal de cuir
Granota de treball
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions infraroges.
Botes de cuir de seguretat.








Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Davantal de cuir
Granota de treball
Botes de cuir de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors amb ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa contractista (Art. 7 RD 1627/1997).
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i
les corresponents Normes UNE.
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3.3.6. Relació d’equips de protecció Individual.

Treballs i ajudes de paleteria

3.4.1. Definició
Treballs i ajuts de paleteria diversos a l’estructura de l’Edifici.

3.4.2. Descripció
Es faran ajudes de paleteria per passos d’instal·lacions i s’allargaran els daus de
formigó on es recolza actualment la planta refredadora existent.
Per realitzar aquests treballs serà imprescindible considerar l’equip humà següent :
- Paletes.
També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per
fonamentació:
- Eines manuals.

realitzar la

3.4.3. Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació
de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada
activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat
(severitat) és la conseqüència esperada normalment de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà
modificar-se en funció de la tecnologia que aporti l’empresa contractista o empreses
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997,
de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per tal d’anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte
les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
6.-Trepitjades sobre objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.

BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA
MÈDIA

GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU

Avaluació
del Risc
BAIX
ÍNFIM
ÍNFIM
ÍNFIM
BAIX
BAIX
ELEVAT
MEDI
BAIX

ALTA

LLEU

MEDI
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3.4.

MÈDIA

GREU

MEDI

3.4.4. Normes de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
-

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls.

PROCÉS
-

-

-

-

-

-

-

-

El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer
els riscos específics, així com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat a la mesura del
possible.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.
S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de
manera que estiguin protegits de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja,
etc.
Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de
60 cm.
S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues
sospeses, tot i acotant les àrees de treball.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat
superior a 50 Km/h, en aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que
puguin desprendre’s.
En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament
elèctric, com formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors
de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra,
segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. S’utilitzarà un grup
electrogen
Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o
hidràulic, els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es
pararà esment en netejar la canonada després del formigonat, donat que la
pressió de sortida dels àrids poden ser causa d’accident.
Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el
Reglament de Baixa Tensió.
En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran
tanques tubulars de peus drets, convenientment ancorades.
Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en
tots els seus accessos i, de manera complementària, als talls d’obra que hi
calgui.
S’haurà de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per
facilitar el vessament de les aigües.
Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament,
s’haurà de neutralitzar amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui
també adequat.
Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures
aniran provistos de casc, guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera
reforçada, granota de treball, davantals i cinturó portaeines.
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28.-Malalties causades per agents físics.

Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè,
botes de goma de canya alta L’operari conductor del traginadora de trabuc
”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat, granota de
treball, i cinturó antivibratori.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar
els treballs d’aquesta activitat.
Escales de mà
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa contractista.
(Art. 7 R.D. 1627/1997)

3.4.5. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben
constituïdes per :
- Tanques.
- Cinta de senyalització.
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en
conformitat a la normativa assenyalada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de càrrega sospesa.
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de las mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectintlos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
contractista. (Art. 7 RD 1627/1997).
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-

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els
següents:
- Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):
 Cascos.
 Botes de seguretat.
 Granota de treball.
 Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper”
de petita cilindrada).






Treball amb armadures (operaris) :
Cascos.
Botes de seguretat.
Guants de lona i cuiro (tipus americà).
Granota de treball.
Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.






Treball de formigonat :
Cascos.
Botes de seguretat de canya alta.
Guants de neoprè.
Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors amb ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa contractista (Art. 7 RD 1627/1997).
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i
les corresponents Normes UNE.

3.5.

Elements Auxiliars.

OXITALLADA:
-

-

El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es
farà tenint present les següents condicions:
 Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent
caperutxa protectora.
 No es barrejaran les bombones de gasos diferents.
 Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició
vertical i lligades.
S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al
sol de manera perllongada.
S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical.
S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització.
Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant
les buides de les que estiguin plenes.
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3.4.6. Relació d’equips de protecció individual

-

El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació
constant i directa.
Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i
no fumeu.
Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada
la tasca.
S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la
flama.
S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació.
Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa:
 S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el
treball amb major seguretat i comoditat.
 S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una
alçada per eliminar la possibilitat d’accidents.
 L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra),
elm de soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de
sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir,
davantal de cuir i botes de seguretat.
 No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar-les.
 No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.
 Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les
connexions de les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat.
 Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin
instal·lades les vàlvules antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de
la flama.
 Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir,
aquestes, sota pressió a un recipient amb aigua.
 No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada,
s’ha de tancar sempre el pas del gas i portar el carro a un lloc segur.
 S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.
 S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats.
 No s’ha de dipositar l’encenedor a terra.
 S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible.
 Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant
cinta adhesiva.
 S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color
blau, acetilè color vermell)
 No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure;
encara que ho tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta
sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a un
compost explosiu.
 Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà
d’emprar mascareta protectora amb filtres químics específics pels productes
que vagi a cremar.
 Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o
en un local ben ventilat.
 Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es
realitzarà el treball d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura.
 Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant
encenedors o bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les
bombones.
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-

-

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han
d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís
transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu
centre.
Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a
la seva part superior .
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt
de desembarcada.
L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

GRUETA O CABESTRANT MECANIC “MAQUINILLO”
-

-

-

-

-

-

-

En la col·locació de la Grueta “maquinillo” (en cas necessari) caldrà garantir la
seva estabilitat, per aquest motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns
ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta “maquinillo”.
L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona,
que ha de tenir la seva protecció diferencial i magnetotèrmica.
El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador
de recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la seva
efectivitat després del muntatge.
El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de
seguretat.
El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de
la maquinària amb tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes.
S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de
característiques de la Grueta tot ressaltant la càrrega màxima que es pot
elevar.
S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la
cota de la rasant de subministrament de material i en aquesta posició encara hi
quedin tres espires, com a mínim, enrotllades en el cabrestant.
S’ha de garantir el correcte ancoratge de l’extrem del cable al cabrestant
perquè quedi subjecte en cas de falsa maniobra.
S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions
que suporti la càrrega de trencament : càrrega d’elevació x coeficient de
seguretat (4).
L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de
manera que el llaç estigui format pels corresponents sistemes de subjecció que
calguin i es trobin convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del
cable a la bola del ganxo.
L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i
lona (tipus americà), botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot
moment es trobarà subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del
“maquinillo”.
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ESCALES DE MA.

-

La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la
placa d’advertència de càrrega suspesa.
En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest
de l’alimentació elèctrica.

“TRANSPALET“ MANUAL: CARRETO MANUAL.
-

Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :
 Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la
capacitat de càrrega del toro.
 Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha
de suportar i que aquesta estigui en bon estat.
 Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i
equilibrades.
 Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de
les forquilles.
 Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota
de les càrregues, tot assegurant-se de que les dues forquilles estan
convenientment tancades sota el palet.

-

Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al
voltant per tal que no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega
en ser aquesta dipositada al terra.
També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui
quedar atrapat pel palet a les operacions de descens de la mateixa.

-

MAQUINA DE TREPAR.
-

-

En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els
operaris deuran emprar ulleres antiimpactes
En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es
deurà mullar les peces abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la
generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la
pols.
El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions
del motor elèctric.

PISTOLA FIXA-CLAUS.
-

El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig
correcte de l’eina, per tal d’evitar accidents per inexperiència.
En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot
perdre el control de la pistola i patir accidents.
En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el
control de la pistola i patir accidents.
Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte
on dispara.
Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.
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-

No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat,
auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.

PERFORADORA PORTÀTIL.
-

-

-

-

El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig
correcte de l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència.
S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva
carcassa de protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui
completament restituïda.
Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la
clavilla de connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de
tornar la màquina perquè sigui reparada.
S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la
broca i produir serioses lesions.
No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar
amb un punxó, després apliqui la broca i embroqui-la.
La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà
mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de
les corresponents proteccions.
És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la
perforadora portàtil mentre està connectada a la xarxa elèctrica.

GRUES I APARELLS ELEVADORS.
-

-

En el cas de l’elevació i transport de material, mitjançant grua, s’haurà de vetllar
per à que es faci un correcte eslingat.
L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.
S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.
Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es
detectés deformacions o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se
d’aquesta.
Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de
seguretat.
En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació
i dimensió dels seus corresponents dispositius.
El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de
seguretat.
La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments
perillosos.
Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot
el que queda contemplat a la nostra legislació vigent :
 RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament
d’Aparells d’elevació i la seva Manutenció.

40
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Laboral per la substitució de la planta refredadora del
Museu Cau Ferrat de Sitges.

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

-

ESMOLADORES ANGULARS:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de
prevenir-los.
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions,
emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del
fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les
característiques de la màquina.
No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per
aplicació de una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos:
trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig
de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.
Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà
d’assegurar la peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant
l’operació.
S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels
possibles desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La
situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de treball.
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar
sempre la postura de treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció
incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar.
No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre
del nivell de les espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions
poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables
laterals o de pont.
En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura
lateral la protecció corresponent per a la mà.
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina,
que permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o
inclinació del tall.
S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera
portàtil, executar treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant
perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari
ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria.
Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector
amb una connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser
factible si els treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el medi
de treball és complex.
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 Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica
complementària MIE-AEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i
Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra.
 RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica
complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i
Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades.

-

En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents
com a protecció abans de la projecció de partícules i com a aïllants de les
tasques en relació al soroll.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir,
mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres
antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix .

GRUA MOBIL.
-

-

Caldrà tenir present :
 Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes
estabilitzadores.
 No es treballarà amb el cable inclinat .
S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel
qual s' aproven l'’instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament
d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades.

SOLDADURA ELECTRICA.
-

-

-

Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de
soldador, guants de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir,
polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari
també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda.
La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la
intensitat de treball de l’elèctrode.
No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de
cascareta despreses poden produir greus lesions als ulls.
No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció
ocular.
No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a
temperatura elevada.
S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.
Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona
a la vertical del seu treball.
S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot
el seu perímetre, i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin
una plataforma de treball de com a mínim 60x60
No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà
de dipositar sobre un portapinces.
S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i
caigudes.
No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes.
S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans
de començar els treballs.
Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de
soldadura.
S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment
estancs a la intempèrie.
Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades
les pinces portaelectrodes i els borns de connexió.
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-

Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de
soldadura.
S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.
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Fitxes de Seguretat.
3.6.
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Laboral per la substitució de la planta refredadora del
Museu Cau Ferrat de Sitges.

4.1.

PRIMERS AUXILIS.

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

4.2.

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA.

Les eines elèctriques es podran utilitzar en el sistema monofàsic a 230V. o
trifàsic 400 V.

4.3.

RECIPIENTS A PRESSIÓ.

Els recipients a pressió que s’utilitzen dintre de les instal·lacions, compliran tots
els requisits legals i els seus certificats estaran a disposició para la seva
inspecció.

4.4.

ACCIDENTS I/O INCIDENTS

L’empresa contractista serà la responsable de mantenir un control sobre
qualsevol accident i/o incident que pugui succeir a qualsevol del seus operaris,
a la instal·lació, o al material, i aquests, de produir-se, es comunicaran de
manera immediata al Responsable de Seguretat.
Els accidents que per la seva naturalesa així ho requereixin, es comunicaran a
la autoritat competent.

4.5.

PRODUCTES QUIMICS

La utilització de productes químics o perillosos es deurà utilitzar en els llocs
establerts per la seva utilització i amb la autorització expressa del Responsable
de Seguretat.
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4. EXIGENCIES PARTICULARS

RESIDUS

La zona reservada per els residus de productes o material de fàbrica, deurà
estar en ordre, neta i exempta de productes estranys al seu voltant. Per
l’execució de tots els treballs es seguiran les Normes de Seguretat.

4.7.

ASSEGURANCES DE RESPONSABILITATS.

L’empresa contractista tindrà la corresponent assegurança de responsabilitat
tant en lo que es refereix als treballadors com als productes, material circulant,
maquinaria i eines.
L’empresa contractista es responsable de que els seus subcontractistes tinguin
les corresponents assegurances durant el temps d’execució de l’obra i tenint
que complir tot lo exposat a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

5. PLANIFICACIÓ.

5.1.

PLANIFICACIÓ DEL PERSONAL.

Tot el personal que treballi en l’obra rebrà un curs de formació en matèria de
Seguretat i Salut Laboral, amb la finalitat de que se puguin evitar riscos
innecessaris.
5.2.

PLANIFICACIÓ DE PROTECIONS PERSONALS.

Tot l’equipament de protecció personal o elements de protecció col·lectiva,
tindrà fixat un període útil rebutjant-lo al seu termini.
Quant per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament mes ràpid
en una determinada roba o equip, es substituirà aquesta, independentment de
la durada prevista o data d’entrega.
Tota roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim
per el que fou concebut (per exemple, un accident) serà rebutjat i substituït al
moment.
Aquelles robes o medis de protecció que pel seu us hagin adquirit mes
toleràncies que les admeses pel fabricant, seran substituïdes immediatament.
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en sí
mateix.
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4.6.

PLANIFICACIÓ DE PROTECIONS COL·LECTIVES.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats
al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de
control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció
Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt
d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista donarà la referència i relació dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes
de Protecció Col·lectiva.

5.4.

PLANIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR.

Quan el tipus d’obra ho requereixi, tot el personal de l’obra disposarà d’un local
per vestuari i/o descans.

5.5.

PLANIFICACIÓ DE INFORMACIÓ I FORMACIÓ.

S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut laboral, al personal de que
treballi en l’obra

5.6.

PLANIFICACIÓ DE MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

5.6.1. FARMACIOLA
A la obra hi haurà una farmaciola amb tot el material especificat en l’Ordenança
General de Seguretat i Salut Laboral en el Treball.
Serà revisada i es reposaran aquells elements que s’hagin utilitzat i sempre en
el seu defecte, mensualment.
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5.3.

5.6.2.1.

ACTUACIONS D’AUXILI EN CAS D’ACCIDENTS LABORALS.

S’atendrà de forma immediata les necessitats de cada accidentat amb l’objectiu
d’evitar el desenvolupament de les lesions o infermetats.
En cas de caiguda i abans de moure a l’accidentat es detectarà en lo possible
l’abast de les lesions per prendre les màximes precaucions en el seu trasllat.
En cas de gravetat manifesta es trucarà a una ambulància pe la seva evacuació
al Centre Assistencial.
A l’obra, s’informarà en lloc ben visible per tots el nombres dels Centres
Assistencials mes pròxims.
Centre assistencial mes proper:
CAP SITGES
Carrer Samuel Barrachina, 1
08870 Sitges, Barcelona
Telèfon: 938 94 75 78
Horari d’atenció: de dilluns a diumenge de 8 a 21 hores.
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5.6.2. ACCIDENTS:

ACTUACIONS ADMINISTRATIVES.

Els accidents amb baixa originaran un parte oficial d’accidents que es
presentarà a la Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini de 5 dies hàbils
contats a partir de la data de l’accident, i els qualificats com greus, molt greus o
mortals es comunicaran telegràficament o telefònicament a la autoritat laboral
en el termini de 24 hores a partir del mateix.
Es imprescindible conèixer el diagnòstic facultatiu abans de transcorregudes 24
hores del sinistre, be sigui definitiu o reservat.
Els accidents sense baixa s’omplirà en la fulla de relació d’accidents de treball
ocorreguts sense baixa medica, que serà presentat a l’Entitat Gestora o
Col·laboradora en el termini dels 5 primers dies hàbils del mes següent.

5.6.2.3.

RECONEIXEMENT MÈDIC.

Els contractistes i subcontractistes compliran amb el requisit de la realització
dels reconeixements mèdics previs i anuals, donant conte documental de la
seva realització al Tècnic de Seguretat

5.6.3. ASSISTENCIA A ACCIDENTATS:
Es deurà informar de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics on deuen
traslladar-se als accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament.

61
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Laboral per la substitució de la planta refredadora del
Museu Cau Ferrat de Sitges.

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 15/04/2021, per José Antonio Gállego Jarió (9301). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
i utilitzar el codi 091BFDFCC837B4E4

5.6.2.2.

CAP SITGES
Carrer Samuel Barrachina, 1
08870 Sitges, Barcelona
Telèfon: 938 94 75 78
Horari d’atenció: de dilluns a diumenge de 8 a 21 hores.
5.6.4. TELEFONS D’INTERÈS
-

EMERGÈNCIES: 112
URGENCIES MEDIQUES: 061
BOMBERS: 085
MOSSOS D’ESQUADRA: 088
POLICIA NACIONAL: 091
POLICIA LOCAL DE SITGES: 938 11 00 16
INFORMACIO TOXICOLOGICA: 91 562 04 20

6. POSTA EN PRÀCTICA

6.1.

OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES

 Propietat:
Vigilarà que l’Estudi de Seguretat, degudament visat pel Col·legi corresponent,
acompanyi al Projecte d’ Execució de la obra.
 Contractista
L’empresa contractista desenvoluparà el Pla de Seguretat, d’acord amb
l’ Estudi Bàsic i amb les especificacions de Treball de la pròpia empresa. Aquest
Pla serà aprovat per el Coordinador de Seguretat i Salut Laboral.
Complirà totes les especificacions de l’Estudi i del Pla de Seguretat, sent
responsable dels danys per infracció per part de ella mateixa, dels seus
treballadors i dels diversos subcontractistes.

 Director de l’Expedient:
Considerarà l’Estudi de Seguretat com part integrant de la instal·lació,
supervisant i controlant el compliment del Pla de Seguretat, autoritzant, si fes
falta les modificacions necessàries, fent-lo constar en el llibre d’ incidències.
Comprovar la certificació dels treballs realitzats.
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Es molt convenient disposar en la instal·lació, i en lloc ben visible, d’una llista de
telèfons i direccions dels centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis,
etc., per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres
d’Assistència.

6.2.

COMUNICAT D’ACCIDENTS I DEFICIENCIES

Pot ser vàlid tot tipus de “parte” d’us comú a l’Empresa si es prèviament
acceptat per la Direcció Facultativa. En tot cas necessitarà que consti:
 Accidents:
-

Identificació de l’obra. Data i hora de l’accident.
Nom del treballador. Categoria professional, domicili.
Lloc de l’accident. Situació de la instal·lació.
Motius i gravetat aparent de l’accident.
Primers auxilis ( persona i lloc ).
Testimonis de l’accident amb declaracions separades.

A mes a mes es redactarà un informe que analitzi les possibles formes d’evitar
accidents similars i mesures urgents a prendre, si fes falta.
 Deficiències:
-

Identificació de la instal·lació. Data i hora de l’observació.
Lloc i deficiències observades.
Estudi per millorar els defectes detectats.

Dels dos tipus de partes, d’accidents i deficiències, es realitzarà mensualment
un control amb gràfics e índex que permetin observar i comparar l’evolució de la
seguretat en la instal·lació.

7. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PREVENCIO
7.1.

RISCOS DE DANYS A TERCERS

En els treballs a desenvolupar per muntatge de noves instal·lacions, aquest
risc es minimitzat, ja que nomes es permesa l’entrada al personal de l’obra.
No es permesa l’entrada a personal aliè a l’obra.
No obstant, hi pot haver riscos en el transport de materials i eines a l’obra.
Per tant, els riscos serien:



Caiguda d’objectes.
Cops amb eines o materials.
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Comunicar a la Propietat, Contractista i altres organismes, els incompliments de
les mesures de seguretat fixades a l’Estudi i desenvolupament del Pla.

MESURES DE PROTECCIO

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les
persones que transiten pels voltants de l'obra:
-

No deixar eines i materials fora de la zona d’obra ni desatesos.
Circulació amb precaució al voltant de l’obra.

8. SENYALITZACIO DE L’OBRA.
En aquesta obra, la senyalització que s’utilitzarà serà el cartell de
“OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD”.
Aquesta obra es desenvolupa en interior, i nomes es permesa l’entrada al
personal que treballa a la mateixa.

9. PLEC DE CONDICIONS.
9.1.

DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ

Les prescripcions que s’hauran de complir en relació amb les característiques,
la utilització i la conservació de les màquines, útils, ferraments, sistemes i
equips preventius son
Aspectes generals.











LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORAL S.L. 31/1995 de Novembre
B.O.E. 10 de Novembre de 1995.
Llei 54/2003, DE REFORMA DEL MARC NORMATIU DE LA PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS.
RD 171/2004, DE 30 DE GENER EN MATÈRIA DE COORDINACIÓ
D’ACTIVITATS EMPRESARIALS.
RD 2177/2004, TREBALLS TEMPORALS EN ALTURA.
RD 2267/2004
REGLAMENT DE SEGURETAT D’ESTABLIMENTS
INDUSTRIALS.
REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener
de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE
TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.
REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de
1.958.
PRESCRIPCIONS
DE
SEGURETAT
A
LA
INDÚSTRIA
DE
L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de
1.958.
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7.2.





























ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M.
28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols
VI i XVI.
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9
de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.
REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de
1.961.
ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27
de Gener de 1998.
REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE
TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de
1.987.
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de
Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997
de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997
de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL
TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D.
488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I
MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
PROTECCIÓ
DELS
TREBALLADORS
CONTRA
ELS
RISCOS
RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL
TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D.
665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ
PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de
18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I
LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D.
1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre
de 1997.
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NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals.
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E.
29 d'Agost de 1.940.
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE
L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27
d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.
Incendis
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4
d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996.
 ORDENANCES MUNICIPALS
Instal·lacions elèctriques.
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de
Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de
1.969.
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de
20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973.
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.
Maquinària.
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E.
28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de
Març de 1.972.
 REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS
MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de
1.985.
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig
de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de
1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26
de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de
1.986.
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre
de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de
1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21
de Novembre de 1.988.
 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28
de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de
1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de
Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.
 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES
DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de
1.991.
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Senyalitzacions.
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de
1997
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de
Carreteras 8.3 - IC
Varis.
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25
d'Agost de 1.978.
 CONVENIS COL·LECTIUS.
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.

PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la
selecció, us,precaucions de treball i manteniment.
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat,
calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús
professional.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº
140 de 12/06/1997

U.N.E.-E.N. 397: 1995

U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
U.N.E.-E.N. 458: 1994

U.N.E.-E.N. 344: 1993
U.N.E.-E.N. 345: 1993
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Equips de protecció individual (EPI)
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de
1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de
1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E.
8 Març de 1995.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda
U.N.E.-E.N. 341: 1993
d'altures.Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia
d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia
d'ancoratge flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 354: 1993
d'altura.Elements de subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de
subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Sistemes anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i
marcat.

U.N.E.-E.N. 358: 1993

U.N.E.-E.N. 360: 1993
U.N.E.-E.N. 361: 1993
U.N.E.-E.N. 362: 1993
U.N.E.-E.N. 363: 1993
U.N.E.-E.N. 365: 1993

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres
mixtes. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc
provistos de màscara, mascarilla o conjunt
broquet.Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit
per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial
tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995

U.N.E.-E.N. 139:1995

U.N.E.-E.N. 149:1992
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Especificacions pel calçat de protecció d'ús
professional.
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de
prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.
VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites
partícules de metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin
una protecció química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les
tècniques connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de
quedar atrapat per peces de màquines en moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames.
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

9.2.

U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N. 374-1:1995

U.N.E.-E.N. 374-2:1995

U.N.E.-E.N. 374-3:1995

U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

388:1995
407:1995
420:1995
421:1995

U.N.E.-E.N. 60903:1995

U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
U.N.E.-E.N. 467:1995

U.N.E.-E.N. 470-1:1995
U.N.E.-E.N. 510:1994
U.N.E.-E.N. 532:1996

RECURS PREVENTIU.

El Pla de seguretat concretarà els recursos preventius d’acord amb la
legislació vigent.
El recurs preventiu es el treballador designat per l’empresa. Les seves
funcions son vigilar el compliment de les mesures de prevenció i protecció
contemplades al pla de seguretat i salut de l’obra, i comprovar la seva eficàcia;
coordinar amb els diferent recursos preventius de les altres empreses i les
funcions de nivell bàsic establertes a l’article 35 del RD 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
Caldrà deixar constància per escrit de l’assignació del treballador per part de
l’empresa per a realitzar les funcions de recurs preventiu per cada obra,
indicant el seu nom i la formació que te en seguretat i salut laboral
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos
preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003.
D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a la obra serà
preceptiva en aquest cas.
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Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants
amb vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.

LLIBRE DE VISITES, LLIBRE DE SUBCONTRACTACIO I LLIBRE
D’INCIDÈNCIES

Llibre de visites:
El Llibre de visites és un llibre que les empreses estan obligades a tenir a cada
centre de treball, a disposició permanent dels funcionaris de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social i dels funcionaris tècnics habilitats per a les
actuacions comprovatòries en matèria de prevenció de riscos laborals (punt
primer de la Resolució d'11 d'abril del Ministerio de Trabajo i Asuntos Sociales,
BOE núm. 93 de 19 d'abril de 2006).
Aquesta obligació s'aplica també als treballadors per compte propi i als titulars
de centres o establiments, encara que no tinguin treballadors per compte d'altre,
i independentment del règim de Seguretat Social que s'hi apliqui.
De cada actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el funcionari
actuant ha d'estendre diligència en el llibre de visites.
Llibre de subcontractació:
El Llibre de subcontractació és exigible al contractista, sempre que pretengui
subcontractar part de l'obra a empreses subcontractistes o treballadors/ores
autònoms.
En aquest Llibre habilitat per l'autoritat laboral es en el qual el contractista ha de
reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cada
una de les subcontractacions dutes a terme a l'obra amb empreses
subcontractistes i treballadors autònoms. Serveix per fer el control i seguiment
del règim de subcontractació.
Respecte del Llibre de subcontractació, el contractista ha de
■ Tenir-lo present a l'obra.
■ Mantenir-lo actualitzat.
■ Permetre l'accés al Llibre
- Al promotor/a, a la direcció facultativa i al coordinador/a en seguretat
i salut durant l'execució de l'obra,
- A les empreses i treballadors/ores autònoms de l'obra,
- Al personal tècnic de prevenció,
- Als delegats/ades de prevenció i representants dels treballadors/ores
de les empreses que intervinguin en l'obra,
- A l'autoritat laboral.
■ Conservar-lo durant els cinc anys posteriors a l'acabament de la seva
participació en l'obra.
El contractista haurà de presentar el Llibre de subcontractació a l'autoritat
laboral de la comunitat autònoma del territori on s'executi l'obra, perquè l'habiliti.
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9.3.

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de
1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i
a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a
l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

9.4.

OBLIGACIONS DE LES EMPRESES SUBCONTRACTADES,
TREBALLADORS AUTONOMS I TREBALLADORS

Empreses Subcontractades:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.
Haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, i compromisos del Pla de
Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra,
i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat,
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar
com subcontractista, en condicions de Seguretat i Salut.
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.
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Llibre d’incidències:

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció
Facultativa.
Seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades
en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que
corresponen directament a ells.
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part dels seus
treballadors.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i empreses
subcontractades.
Serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs, per assegurar la
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
Assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses al
present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
Les empreses subcontractades hauran de disposar de les pòlisses
d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir
per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis
directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per
negligència, imprudència o imperícia professional, del seu personal.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel
Coordinador al Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat,
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció de
les empreses subcontractades, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències,
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al
Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
empreses subcontractades.
Tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
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Informar i facilitar les instruccions adequades als seus treballadors sobre totes
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de
forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un
contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o
instal·lacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació
coordinada que s'hagi establert.
Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D.
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels
treballadors.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, si n'hi ha.
Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de
Seguretat i Salut (PSS):
La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre
a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments
de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del
treball.
Treballadors:
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom
que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada
per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint
les instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i
Salut.
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Treballadors Autònoms:

9.5.

OBLIGACIONS D’ACORD
SUBCONTRACTACIO

AMB

LA

LLEI

32/2006

DE

En relació a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació
al sector de la construcció, les empreses tenen que complir unes obligacions
exigides per la llei, i que son les següents:
Les empreses contractistes i subcontractistes han de:
- Disposar d'infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i exercir
directament la direcció dels treballs.
- Acreditar que el seu el personal disposa de la formació necessària en matèria
de prevenció de riscos laborals.
- Acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada.
- Les empreses contractistes i subcontractistes han de disposar d'un
percentatge mínim de treballadors/ores amb contracte indefinit.
- Estar inscrites en el Registre d'empreses acreditades
- Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei.
- Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació.
- Cada empresa contractista ha de donar accés al Llibre de subcontractació a
tots els agents que intervenen en l'obra i representants dels treballadors/ores a
l'obra.
- Informar els/les representants dels treballadors/ores de totes les empreses de
l'obra, sobre totes les contractacions o subcontractacions de l'obra.

9.6.

CARACTERÍSTIQUES TECNIQUES PARTICULARS DELS EQUIPS
DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode
de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a
reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida,
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència
física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC
d’eficàcia equivalent.
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El deure d'indicar els perills potencials.
Té responsabilitat dels actes personals.
Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes,
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.

10. PROPOSTES DE MESURES ALTERNATIVES DE PREVENCIÓ I LA
SEVA VALORACIÓ.
En el present Estudi de Seguretat i Salut Laboral estan contemplades les
mesures necessàries i suficients per la prevenció de riscos. No obstant, sempre
hi ha la possibilitat que sorgeixin noves propostes per la prevenció de riscos i si
així fossin es prendran noves mesures per que siguin aplicades a la obra. En
cas que es realitzin modificacions, es realitzaran els corresponents annexes al
Pla de Seguretat, els quals tindran que ser aprovat per la Coordinació de
Seguretat i Salut Laboral abans de realitzar els treballs corresponents.

Signat.

José Antonio Gállego Jarió
Enginyer Industrial Col. Nº 9.301
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92,
R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de
recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del
Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips
de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el
personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra,
etc.

