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1. INTRODUCCIÓ
El present ”Projecte de reposició dels domos i la canonada del reactor biològic de l’EDAR de
Tarragona Nord” desenvolupa la proposta tècnica dels treballs necessaris a realitzar per tal de
realitzar la reposició dels difusors d’aire del reactor biològic, la canonada general d’aire i les
vàlvules motoritzades de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Tarragona i millorar el
funcionament i rendiment de la pròpia EDAR.
2. ANTECEDENTS
L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Tarragona Nord va entrar en funcionament l’any
1999 per a tractar les aigües residuals de l’EB General d’Altafulla, l’EB platja Llarga, l’EB platja
Arrabassada, l’EB Mora i l’EB Altafulla. està equipada amb dues línies amb un reactor biològic de
flux pistó cadascuna. El sistema de repartiment d’aire es realitza per mitjà de difusors de
membrana.
3. EDAR TARRAGONA NORD
L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals disposa de dues línies de tractament equipades amb
un pretractament i un tractament secundari, i per una línia de fangs. Els fangs en excés extrets
del sistema es recullen en un aljub des d’on són bombejats fins a l’espessidor.
Concretament l’EDAR es composa dels següents elements de tractament d’aigües residuals:
Pretractament: És un procés físic que consisteix en l'eliminació de components sòlids de
volum mitjà i gran (plàstics, celuloses,...), arenes i greixos.
Tractament biològic: L'objectiu del tractament biològic és l'eliminació o transformació de la
matèria orgànica present a l'aigua en sòlids no sedimentables. En aquesta etapa l’aigua es
barreja amb els fangs actius al reactor biològic i se subministra oxigen, per afavorir la
digestió aeròbia de la matèria orgànica.
Decantació secundària: L'aigua que surt de las basses d'aireació és decantada durant un
temps en els decantadors secundaris. Amb aquest procés, els flòculs formats a les basses
d'aireació precipiten al fons i l'aigua, considerada l'efluent de la planta, es recull per la part
superior del decantador.
Recirculació: Una part dels fangs sedimentats en els decantadors secundaris són retornats
al reactor biològic, per tal de mantenir constant la concentració del fang actiu del reactor.
Espessidor: Els fangs en excés del decantador s’espesseixen per gravetat, amb una doble
finalitat: disminuir el seu volum i homogeneïtzar-los si són de diferents procedències.
Deshidratació: La finalitat d'aquesta etapa és extreure la major proporció possible d'aigua
dels fangs abans de ser emmagatzemats. Els fangs es deshidraten per centrifugació per
separar la fase sòlida de la líquida.
Contenidor de fangs:Un cop deshidratats els fangs es van acumulant en un contenidor, i el
seu tractament posterior en una planta de compostatge, es porta a terme per una empresa
independent i exterior a l’EDAR.
En el present projecte es descriuen i valoren les actuacions a realitzar en el reactor biològic per a
la millora del procés d’aireació i sustitudció de la instal·lació deteriorada pel pas del temps. La
zona d’actuació dintre de l’EDAR es motra en la següent imatge:
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Figura 1 Localització zona actuació
4. SITUACIÓ ACTUAL
La instal·lació dels difusors actuals esta en funcionament des de l’any 1999. Les membranes
amb el pas del temps s’han deteriorat i perdut la seva eficiencia provocant que les bombolles
siguin molt gran i no puguin ser aprofitades pels microorganismes. Les canonades actuals de
PVC de la graella de difusors estan en mal estat podent arribar al seu trencament. Les
canonades de repartiment d’acer galvanitzat han sofert amb el temps molta corrosió i han produït
porus i grans fuites d’aire havent de realitzar el canvi dels trams afectats per altres de nous.

Figura 2 Tram de canonada subtituït
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A més una de les vàlvules automàtiques per regular la distribució de l’aire a les dues línies
principals només funciona de forma manual.

Figura 3 Vàlvula automàtica línea principal distribució aire
Les vàlvules de les canonades de repartiment a les graelles de difusors son manuals i també
presenten un estat de desgast.

Figura 4 Vàlvules manuals
El deteriorament de la instal·lació i la no automatització del sistema d’aireació del reactor biològic
suposa que la despesa energètica derivada de l’oxigenació de la materia orgànica al reactor
biològic sigui molt elevada i poc eficient. Per tant una millora en la dosificació d’aire suposarà un
augment en la eficiencia del procés i reducció important en el cost energètic.
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5. OBJECTE
La finalitat del present projecte és la determinació de la solució tècnico-econòmica més adient
per a la reposició dels domos, la canonada i els equips per al seu control del reactor biològic de
la EDAR de Tarragona Nord.
6. TOPOGRAFIA
S’han consultat diferents mapes i plànols per la definició de la proposta que es realitza en aquest
projecte.
S’ha utilitzat la cartografia topogràfica que proporciona l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC) http://www.icgc.cat.
Tipus de mapa

Escala

Nom projecte

Codi projecte

Fulls

Cartografia topogràfica

1:1.000

Tarragona
(2010-02/2010-03/2010-05)

001788006500

473-24-05
473-24-06

473-25-06
473-25-06

Quadre núm. 1 Relació de cartografia de l’ICGC emprada.

7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROJECTADA
En el present projecte es preveu realitzar tres actuacions principals per tal de millorar l’estat de
les instal·lacions de l’EDAR de Tarragona Nord i el seu funcionament:
1. La primera actuació consisteix en la neteja del reactor amb aigua a pressió i el posterior
desmuntatge de les canonades d’acer galanitzat, la suportació, difusors i vàlvules
deteriorades. Els residus resultants seran classificats i traslladats al gestor de residus.
2. Les canonades d’acer galvanitzat i la seva soportació actuals seran subtituïdes per
canonades de PP-H, PE i suportació d’acer inoxidable AISI 316 L. La canonada
soterrada entre la sala de soplants i la primera vàlvula de la canonada principipal de
distribució es manté i es sustitueix la canonada d’acer galvanitzat fins al colector que
reparteix als difusors.
Els equips soplants instal·lats són tres equips AERZEN GM 35S i un equip AERZEN
D36S amb una pressió de 1034 mbar i un cabal de 2100 m3/h. Les seccions dels tubs és
mantenen essent: tub PP-H PN 6 de DN 315 per al col·lector principal fins la reducció a
tub PP-H PN6 de DN 250 per a la resta, tub PP-H PN6 de DN 250 per al col·lector
secundari amb les dues derivacions fins la brida amb tub PP-H PN6 de DN 160 i
finalment tub de polietilé d’alta densitat PN10 de 160 fins als col·lectors polietilé d’alta
densitat de DN 63 i DN 32 que reparteix als nous difusors.
Per a la selecció dels difusors dimensionament es realitza amb base les dades de
necessitats d’oxigen aportades per EMATSA per a cadascuna de les línees de
tractament (aportació d’Oxigen en Condicions Estandard SOTR en KgO2/h).
Els valors per a les situacions mínimes i màximes en funció del periode estacional són
les següents:
AOR: Mínim (hivern) = 63,7 KgO2/h; Màxim (estiu) = 258,3 KgO2/h
SOR: Mínim (hivern) = 144,1 KgO2/h;Màxim(estiu)=511,8 KgO2/h
Els difusors seleccionatsAEROSTRIP són plans per a un màxim aprofitament de l’alçada,
amb sistema de fàcil instal·lació i adaptable a la geometria evitant l’acumulació de fang
en el fons del reactor. La membrana de poliuretà flexible i fina que permet el
funcionament amb antermitència permeten una vida útill superior a 15 anys. A més,
aquests difusors permeten un clicle de manteniment de la membrana que consisteix en la
relaxació d’aquestes mitjançant el tall de la canonada i alliberament d’aire per vàlvula
solenoide. És poden seleccionar difusors de característiques similars o superiors.
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Figura 7 Vàlvula solenoïde 1"
3.
Instal·lació d’actuadors elèctrics per al control de les vàlvules instal·lades,
caudalimetres i transductors de pressió. Aquests equips es conectaran per a ala posterior
integració en el PLC existent Els equips necessàris per al sistema d’aireació que s’han de
cablejar i comprovar el seu funcionament si els equips son existents són: les sondes
d’oxigen, els variadors control de potència dels equips soplants, els cabalimetres
d’entrada d’aigua als reactors, els caudalimetres i transductors de pressió en els ramals
d’acord plànols adjunts.
El caudalimetre d’inserció tipus t-mass B 150 amb display.

Figura 8 Caudalimetre
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El transductor de pressió Cerabar M PMC51 amb display.

Figura 9 Transductor de pressió
A més per a major control i seccionament de la instal·lació es preveu la instal·lació de
vàlvules als col·lectors de DN 160 amb actuador elèctric. Les vàlvules dels ramals
principals de DN 310 seran substituïdes per unes altres de noves amb actuadors
elèctrics.
Les vàlvules a instal·lar seran de papallona de la marca BELGICAST WAFER BV-052Gw tipo 323 (Fn-Inox316-Epdm) o similar.

Figura 10 Vàlvula Papallona WAFER
Amb actuador electric DREHMO iMATIC DPiM tipus servei S2 – 15 min 400v 50hz 3ph
compatible amb bus Modbus o Devicenet, o equip similar. L’actuador ha d’estar
configurat que en cas de tall de suministre elèctric la vàlvula es quedi oberta. (en conexió
4-20mA, en valor 4 mA tenim la vàlvula oberta).

Figura 11 Actuador elèctric
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Amb la instal·lació d’aquests equips de mesura, la motorització de les vàlvules, els variadors de
freqüencia dels soplants, el cabalimetre d’aigua i les sondes s’integraran realitzant les
ampliacions pertinents en el PLC existent en la sala de control ies realitzarà la programació per al
control del sistema d’oxigenació de la materia orgànica.
8. IMPACTE AMBIENTAL
No es donen impactes ni afeccions ambientals rellevants en l’execució del projecte.
9. PLANIFICACIÓ D’OBRA
La planificació i plantejament dels treballs constitueix l’Annex núm. 5 d’aquest projecte. El termini
previst és de 5 setmanes amb l’execució seqüencial d’un reactor i desprès l’altre un cop estigui
en funcionament el primer.
El contractista presentarà un Pla d’obra que s’haurà d’ajustar al termini previst.
10. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució de les obres s’estableix en CINC (5) SETMANES.
11. REVISIÓ DE PREUS
Per tractar-se d’una obra amb termini d’execució inferior a UN (1) ANY, no hi haurà revisió de
preus.
12. CONDICIONS REGLAMENTARIES
La redacció del projecte ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de prescripcions
tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres que es relacionen a continuació:
 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus.
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
 Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Es deroga l’art. 18 i es modifica el 19.1, pel Real Decret 337/2010, de 19 de març (Ref.
BOE-A-2010-4765).
Es modifiquen els arts. 13.4 i 18.2, pel Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost (Ref. BOEA-2007-15766).
S’afegeix una disposició addicional única, pel Real Decret 604/2006, de 19 de maig (Ref.
BOE-A-2006-9379).
Es modifica l’annex IV, pel Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre (Ref. BOE-A2004-19311).

 Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic
per a baixa tensió.
 Normes UNE d’obligat compliment
Si alguna de les normes abans relacionades regula de diferent manera algun concepte,
s’entendrà que és d’aplicació la més restrictiva.
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Si el prescrit en el present Document en alguna matèria està en contradicció amb el que dicten
les esmenades normes, la qüestió serà resolta per la Direcció d’obra.
Les contradiccions que puguin existir entre els diferents condicionats, seran resoltes per la
Direcció d’obra.
13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Per compte del Contractista, i fins a l’u per cent (1%) de l’import del pressupost d’execució
material (PEM), anirà l’abono de les factures del laboratori que es derivin del control de qualitat
dictaminat per la Propietat, segons l’esquema aprovat per la Propietat d’acord amb la Direcció
Facultativa.
A criteri de la Direcció Facultativa, o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el
nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats.
14. GESTIÓ DE RESIDUS
En compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició, i en compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel
qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana vigent, es
realitza un Estudi de Gestió de Residus.
L’Estudi de Gestió de Residus generats durant l’execució de les obres que es proposen en
aquest projecte es detalla en l’Annex núm. 6 Estudi de Gestió de Residus.
El pressupost d’execució material dedicat a la gestió de residus puja la quantitat de 747,00 €
(SETQUARANTA-SET EUROS).
Atenent l’article 5.1 del R.D. 105/2008, abans d’iniciar les obres, el posseïdor dels residus que
correspon al que executa l’obra, haurà de presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de
construcció i demolició, que haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la
propietat.
15. SEGURETAT I SALUT
En aplicació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta
l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut, s’adjunta el mateix en l’ Annex núm.
1 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció
de Riscos Laborals i a la Seguretat i Salut en la Construcció, en concret de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE 269 de 10/11/1995) i del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut
en les obres de Construcció (BOE 265 de 25/10/1997), i posteriors modificacions d’ambdues.
El pressupost d’execució material dedicat a Seguretat i Salut de les obres, puja la quantitat de
1.124,90 € (MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS). Els costos relatius
a aquesta activitat estan inclosos en el Capítol de Seguretat i Salut del Pressupost General.
D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret, el contractista ha d’elaborar un Pla de
Seguretat i Salut, en el que desenvolupi i adopti les mesures referides en l’Estudi de Seguretat i
Salut contingut en aquest projecte, adaptant-lo a les circumstàncies físiques de mitjans i mètodes
amb que executi els treballs.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de les
obres abans de que aquestes s’iniciïn.
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16. CARÀCTER D’OBRA COMPLETA
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, es manifesta que:
“El present projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre, atès que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a
la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general”.
17. PRESSUPOST
Els valors totals del pressupost corresponents a l’execució de les obres definides en el Projecte
de reposició dels domos ila canonada del reactor biològic de l’EDAR de Tarragona Nord, són els
següents:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

217.070,50 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL

13.024,23 €

13% COSTOS GENERALS

28.219,17 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

258.313,90 €
54.245,92 €

21% IVA
PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ (IVA inc.)

312.559,82 €

Els preus unitaris adoptats en el càlcul d’aquest pressupost corresponen als preus actuals de
jornals, materials, transports i maquinària.
Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d’obra s’obté un Pressupost d’Execució
Material de les Obres:
DOS CENTS DISSET MIL SETANTA EUROS EN CINQUANTA CENTIMS D’EURO (217.070,50
€)
Que representa un Pressupost General de licitació, IVA inclòs de:
TRES-CENTS DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS (312.559,82 €)
Que representa un Pressupost pel Coneixement de l’Administració de:
TRES-CENTS DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS (312.559,82 €)

18. DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE
El present projecte està format pels següents documents:

DOCUMENT Núm. 1.- MEMÒRIA i ANNEXOS
MEMÒRIA
ANNEXOS
ANNEX Núm. 1.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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ANNEX Núm. 3.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I CONTROL

ANNEX Núm. 4.

CÀLCULS MECÀNICS

ANNEX Núm. 5.

PLA D’OBRA

ANNEX Núm. 6.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

ANNEX Núm. 7.

CONTROL DE QUALITAT

ANNEX Núm. 8.

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

ANNEX Núm. 9.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

DOCUMENT Núm. 2.- PLÀNOLS
PLÀNOL Núm. 1.

SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX

PLÀNOL NÚM.2.

PLANTA GENERAL EDAR

PLÀNOL NÚM.3.INSTAL·LACIONS.

DOCUMENT Núm. 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

DOCUMENT Núm. 4.- PRESSUPOST
PRESSUPOST
AMIDAMENTS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE PREUS Núm. 1
QUADRE PREUS Núm. 2
PRESSUPOST PARCIAL
RESUM DEL PRESSUPOST
ÚLTIM FULL

El Perelló, juny de 2017

Tècnic autor del projecte,

Alejandro Lerma Gómez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat Nº 15.443
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1.

INTRODUCCIÓ

COMPLIMENT DEL RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
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 al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
D’acord amb l’art. 7è, 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 aquest document.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas
d’obres de les administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta
Administració.
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes
i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a l’obra.
Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a l’article
15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents activitats.
Article 10. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra
De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de l’acció preventiva
que es recullen en el seu article 15 (empresaris) = contractista i subcontractista, s’aplicaran
durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents tasques o activitats:
a) El manteniment de l’Obra en bon estat d’ordre i neteja
b) L’elecció del emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o
circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
e) La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses
f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L’emmagatzematge i la eliminació o evacuació de residus i escombraries
h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball
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i)

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms

j)

Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat
que es realitzi a la obra o a prop del lloc de l’obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís 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 l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, subcontractistes 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 subcontractistes (art. 11è).
1.1.

Dades de l’obra

Tipus d’obra:

Obra industrial

Situació:

ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE
TARRAGONA NORD

Població:

Altafulla (Tarragona)

Promotor:

EMATSA
Quadre núm. 1. Fitxa resum de les dades de l’obra

1.2.

Justificació de l’estudi de seguretat i salut
El RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ, estableix a l’apartat 2 article 4 obliga a la
redacció d’un Estudi Bàsic de Seguritat i Salut en el cas de que es compleixen tots els
requeriments següents:
1. El pressupost d’execució per contracta (PEC) sigui inferior a 450.759,00 €.
2. La duració estimada de l’obra no sigui superior a 30 dies, o no que en cap moment hi
hagi mes de 20 treballadors simultàniament.
3. El volum de mà d’obra estimada sigui inferior a 500, essent la suma dels dies de treball
total dels treballadors a l’obra.
4. No es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.
En el nostre cas:




El pressupost d’execució per contracta és de 287.488,14 €, inferior al que marca el
punt 1.
El nombre de treballadors simultanis és de 5 treballadors, per tant es inferior a 20.
El volum de mà d’obra previst és:

Núm. jornades 
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TotalHores Operari
3.840 h

 480 jornades  500 jornades
Hores / Jornada
8h / jornada

Nota: El volum de mà d’obra s’obté del conjunt d’hores del total de mà d’obra derivada
del pressupost de l’obra, en el que s’inclou les hores de maquinària que requereixen
de maquinista, entre les hores corresponents a la jornada laboral.
L’obra no és cap de les esmentades en el punt 4.
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Per tant es realitza un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
2.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a
l’annex lV 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 a bé ser extrapolables a d’altres feines.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls,
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi.

1.3.

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

1.4.

Treballs previs
 Interferències amb instal·lacions (aigua, llum. gas...).
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes).
 Cops i ensopegades.
 Caiguda de materials, rebots.
 Sobreesforços per postures incorrectes.

1.5.

Enderrocs, demolicions i desmuntatges
 Interferències amb instal·lacions (aigua, llum, gas...)
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
 Projecció de partícules durant els treballs.
 Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes).
 Contactes amb materials agressius.
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 Talls i punxades.
 Cops i ensopegades.
 Caiguda de materials, rebots.
 Ambient excessivament sorollós.
 Sobreesforços per postures incorrectes.

1.6.

Moviments de terres i excavacions
 Interferències amb instal·lacions (aigua, llum, gas..)
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
 Cops ensopegades.
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
 Caiguda de materials, rebots.
 Ambient excessivament sorollós.
 Desplom de les parets de contenció, pous i rases.
 Desplom de les edificacions contigües.
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
 Sobreesforços per postures incorrectes.

1.7.

Fonaments
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..)
 Projecció de partícules durant els treballs.
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
 Contactes amb materials agressius.
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Desplom de les parets de contenció, pous i rases
 Desplom de les edificacions contigües
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
 Contactes elèctrics directes o indirectes
 Sobreesforços per postures incorrectes
 Fallides d’encofrats
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Bolcada de piles de material
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1.8.

Instal·lacions
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..)
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts
 Contactes elèctrics directes o indirectes
 Sobreesforços per postures incorrectes
 Caigudes de pals i antenes

1.9.

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
Annex II. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per la
seguretat i la salut dels treballadors
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, o caiguda d’altura, per les
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats,
2. Treballs en los que l’exposició a agents químics o biològics suposin un risc
d’especial gravetat, o per les que la vigilància especifica de la salut dels treballadors
sigui legalment exigible,
3. Treballs amb exposició, a radiacions ionitzants per les que no s’especifica la
obligatorietat la delimitació de zones controlades i/o vigilades
4. Treballs en la proximitat de línees elèctriques d’alta tensió,
5. Treballs que exposin a risc de ofegament per immersió,
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis,
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic,
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit,
9. Treballs que impliquen l’ús d’explosius,
10. Treballs que requereixen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

1.10. Risc elèctric
El Real Decreto 614/2001 estableix, dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, les disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors
enfront el risc elèctric. Aquest Real Decreto, especifica que:
En qualsevol cas, a efectes de preveure el risc elèctric:
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1. Les característiques, forma d’utilització y manteniment de les instal·lacions
elèctriques dels llocs de treball, hauran de complir l’establert al article 3 d’aquest
Reial Decret i, en particular, les disposicions a que es faci referència a l’apartat 4
del mateix.
2. Les tècniques i procediments per treballar a les instal·lacions elèctriques, o en les
seves proximitats, hauran de complir lo disposat al article 4 d’aquest Reial Decret.
1.10.1. Riscs elèctrics
Els accidents elèctrics es classifiquen en tres categories:
1. Contacte directe: És el contacte de persones amb parts actives dels materials i
equips. S'entén que una part activa és una part amb tensió.
2. Contacte indirecte: És el contacte de persones amb masses
accidentalment sota tensió. S'entén que una massa és el conjunt
metàl·liques d'un aparell que, en condicions normals, estan aïllades de
actives. La causa més habitual dels contactes indirectes són els
d'aïllament.

posades
de parts
les parts
defectes

3. Encebament de l'arc elèctric: En treballs sota tensió, la proximitat a conductors en
tensió pot provocar l'aparició d'un arc elèctric. És un accident més habitual en mitja i
alta tensió que en baixa tensió.
1.10.2. Efectes del corrent elèctric en el cos humà
Una persona s'electritza quan el corrent elèctric circula pel seu cos. La persona forma part
del circuit elèctric i, com a mínim, existeixen dos punts de contacte: un d'entrada i un altre
de sortida del corrent.
El cos humà es comporta com un resistència. Per tant, el corrent que circula pel cos es pot
calcular segons la Llei d'Ohm (I=V/R). Els efectes sobre el cos humà són més perjudicials
quant més gran sigui el corrent: quant més gran sigui la tensió, més corrent circula i més
danys pot provocar; quant més gran sigui la resistència del cos, menys corrent passa pel
cos, minvant el perill.
Els efectes del corrent circulant pel cos humà són:
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1.

Cap efecte: Per sota d'un cert llindar (llindar de percepció), no hi ha perill. La
persona està electritzada però no nota res o bé nota un cert formigueig o
pessigolleig. Voluntàriament pot mantenir o interrompre l'electrització.

2.

Contraccions musculars involuntàries: Corrents petites poden provocar
moviments reflexos involuntaris, que poden comportar danys col·laterals com
caigudes.

3.

Tetanització: El pas del corrent provoca que els músculs facin moviments
incontrolats. La persona perd el control dels músculs dependent de la zona per on
circula el corrent. La tetanització dels músculs de braços i mans fa que no es
puguin soltar els objectes que s'estaven agafant. Si l'objecte que s'està agafant és
el que provoca l'electrització, la persona queda "enganxada".
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4.

Aturada respiratòria i asfixia: Aturada respiratòria: El corrent circula pel cap,
pel centre nerviós que controla la respiració. El cervell deixa d'enviar l'impuls
nerviós que ordena al diafragma a accionar els pulmons. Els pulmons no funcionen
i la persona no pot respirar. Asfixia: El corrent travessa el tòrax i tetanitza el
diafragma. Els pulmons no poden inspirar ni extreure aire i la persona no pot
respirar.

5.

Fibrilació ventricular: Moviment anàrquic del cor, que es produeix quan es
travessat per un corrent superior a uns 30 mA. El cor funciona, però no ho fa
segons el seu ritme normal, deixant d'enviar sang als diferents òrgans del cos.

6.

Cremades: Són causades per descàrregues elèctriques d'alta tensió i l'arc elèctric.
Poden ser superficials (pell) o internes.

Electrocució: Mort causada pel pas del corrent pel cos humà a causa d'un o més dels
efectes anteriors.
La gravetat de l'electrització depén dels factors:
1. Intensitat del corrent
2. Durada del contacte elèctric
3. Resistència del cos humà
4. Tensió aplicada
5. Freqüència del corrent
6. Tipus de corrent (continua o alterna)
7. Recorregut del corrent a través del cos
El valor de la resistència que presenta el cos humà al pas del corrent és molt difícil de
saber amb precisió, ja que depèn de una sèrie de factors:
1. tensió
2. freqüència
3. durada del pas del corrent
4. superfície de contacte
5. pressió del contacte
6. duresa i grau d'humitat de la pell
7. trajectòria del corrent
Segons el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (MIE BT) [4], es considera que la
resistència total del cos entre mà i peu és 2.500 Ω.
En qualsevol cas, el perill no es causat per la tensió aplicada al cos humà, sinó pel corrent
que ocasiona aquesta tensió. Es defineix la tensió de seguretat com el valor de la tensió
que, aplicada al cos humà, no causa una circulació de corrent perillosa. Segons la
instrucció complementària del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió MIE BT 021, les
tensions de seguretat són: 24V en emplaçaments humits i 50V en emplaçaments secs.
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1.11. Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les
individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars,
la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar
homologats segons la normativa vigent.
1.

Mètodes de protecció contra contactes directes
a. Allunyament parts actives: Allunyament de les parts actives de la
instal·lació a una distancia tal del lloc on les persones habitualment es
troben o circulen que sigui impossible un contacte fortuït amb les mans o
amb objectes conductors, quan aquests es facin servir habitualment a prop
de la instal·lació.
b. Interposició obstacles: Interposició obstacles que impedeixin tot contacte
accidental amb les parts actives de la instal·lació. Els obstacles de
protecció han d'estar fixats de forma segura i resistir als esforços mecànics
usuals que puguin presentar-se en la seva funció. Si els obstacles són
metàl·lics i són considerats com a masses, s'aplicarà una de les mesures
de protecció contra contactes indirectes.
c. Recobriment parts actives: Recobriment de les parts actives de la
instal·lació per mitja d'un aïllament apropiat, capaç de conservar les seves
propietats amb el temps. El valor mínim de la resistència d'aïllament és
250 kΩ. Pintures, vernissos, laques i productes similars no són considerats
com a aïllament satisfactori.

2.

Mètodes de protecció contra contactes indirectes
a. Classe A: Suprimeix el risc fent que els contactes no siguin perillosos o bé
impedeix contactes simultanis entre masses i conductors. L'aplicació de
sistemes de protecció de Classe A no és possible de forma general, sinó
de manera limitada i només per cert equips, materials o parts d'una
instal·lació.
b. Doble aïllament (Classe A): Receptors amb aïllaments de protecció entre
parts actives i masses accessibles. Separació de circuits (Classe A):
Separació dels circuits d'utilització de la font d'energia mitjançant
transformadors o grups convertidors.
c. Us de petites tensions de seguretat (Classe A): Us de tensions de 50 V
en locals o emplaçaments secs i 24 V en locals o emplaçaments humits o
mullats, 12 V en locals o emplaçaments submergits.
d. Classe B: Posada de les masses a terra o al neutre amb dispositiu de tall
automàtic associat, que provoca la desconnexió de la instal·lació
defectuosa.

Són sistemes de protecció de Classe B:
 Posada a terra de les masses i diferencials
 Posada al neutre de les masses i dispositiu de tall per corrent de defecte
 Posada a terra de les masses amb neutre aïllat de terra
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Al nostre país el sistema de protecció més utilitzat és la posada a terra de les masses i
diferencials, basat en l'esquema de distribució tipus TT, el més difós dins de l'estat (la
immensa majoria dels sistemes de distribució del país són TT).

1.12. Mesures de protecció col·lectiva
 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l’obra.
 Senyalització de les zones de perill.
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior
de l’obra com en relació amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a l’entorn de
la zona excavada per al pas de maquinària.
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
 Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants.
 Fonamentació correcta de la maquinària d’obra.
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc.
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra
 Sistema de reg que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat.
 Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).
 Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de
rases.
 Utilització de paviments antilliscants.
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de
xarxes en forats horitzontals.
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)
 Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades.
 Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides

1.13. Mesures de protecció individual
 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de
partícules
 Utilització de calçat de seguretat
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat,
la utilització del qual serà obligatòria.
 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
 Utilització del casc
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 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos
 Utilització de davantals
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill
d’intoxicació per més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire

1.14. Mesures de protecció a tercers
 Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament
ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi
 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior com en relació amb
els vials exteriors
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
 Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)
 Bolcada de piles de material.

1.15. Treballs en instal·lacions elèctriques
Segons el RD 614/2001, tot treball en una instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió.
Excepcions:
 Operacions elementals material elèctric adequat i sense riscos pel públic en
general
 Treballs en instal·lacions amb tensions de seguretat
 Maniobres, mesures, assajos i verificacions que requereixin la instal·lació sota
tensió
 Treballs en, o en proximitat d'instal·lacions quan les condicions d'explotació o de
continuïtat del subministrament ho requereixin
a. Treballs sense tensió
La supressió de la tensió s'haurà de fer seguint les cinc “REGLES D’OR”:
1. Desconnectar
2. Prevenir qualsevol possible realimentació
3. Verificar l'absència de tensió
4. Posar a terra i en curtcircuit
5. Protegir enfront a elements propers sota tensió i senyalitzar la zona de treball
La reposició de la tensió també s'ha de fer seguint una seqüència determinada:
1. Retirada de les proteccions addicionals i de la senyalització que indica la zona
de treball
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2. Retirada de la posada a terra i en curtcircuit
3. Desenclavament i retirada de la senyalització dels dispositius de tall
4. Tancament dels circuits per reposar la tensió
b. Treballs en tensió
Comporten risc respecte arc elèctric, per tant s'han de prendre mesures de protecció del
personal, utilitzant material de seguretat i equips de protecció individual (EPI).
Els treballadors han d'estar qualificats i el treball s'ha de realitzar segons un procediment
prèviament estudiat i assajat sense tensió, si cal. El mètode de treball i els equips i
materials utilitzats han de garantir la protecció del treballador en front del risc elèctric.
c. Treballs en proximitat
El treballador ha d’estar sempre fora de la zona de perill. Abans d'iniciar el treball, es
determina la viabilitat treball. Si el treball és viable, es prenen les mesures de seguretat
adients, com reduir al mínim elements en tensió, col·locar pantalles aïllants, delimitar la
zona de treball respecte la zona de perill i informar als treballadors dels riscos existents.
Durant els treballs, s'establirà una vigilància per controlar l'acompliment de les mesures de
seguretat.
En els treballs en tensió o proximitat és imprescindible l'us de materials i equips de
protecció com accessoris aïllants per recobriment de masses (pantalles, cobertes,..), útils
aïllants o aïllats (eines, pinces, puntes de prova,...), perxes aïllants, dispositius aïllants o
aïllats (banquetes, catifes, plataformes de treball,..) i equips de protecció individual (EPI)
enfront a riscos elèctrics (guants, ulleres, cascs,...).
3.

PRIMERS AUXILIS

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 accidents.
4.

NORMATIVA APLICABLE

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES
–

Decret de 26 de juliol de 1957, pel qual es regulen els treballs prohibits a la dona i als
menors.

–

Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera
(ADR), fet a Ginebra el 30 de setembre de 1957.

–

Decret 3151/1968, de 21 de novembre, que aprova el Reglament de línies elèctriques
aèries d’alta tensió.

–

Ordenança General de Seguretat e Higiene al Treball, aprovada segons Ordre de 9 de
març de 1971. BOE de 16 i 17 de març de 1971.

–

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Decret 2413/1973 de 20 de setembre, BOE
núm. 242 de 9 d’octubre de 1973.
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–

Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, sobre el Reglament d’aparells d’elevació i de
manutenció. (Vigent parcialment)

–

Ordre ministerial de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la norma de carreteres 8.3 IC Senyalització d’obres.

–

Resolució de 30 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques.

–

Reial Decret 208/1989, de 3 de febrer, pel qual s’afegeix l’article 21 bis i es modifica la
redacció de l’article 171.b) A del Codi de Circulació.

–

Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions
d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels estats membres sobre màquines.

–

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, sobre el Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis.

–

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

–

Reial Decret 400/1996, d’1 de març, sobre les disposicions d’aplicació de la Directiva 949-CE, relativa als aparells i els sistemes de protecció per a ús en atmosferes
potencialment explosives.

–

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de prevenció.

–

Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball.

–

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en
els llocs de treball.

–

Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació de càrregues que generi riscos, en particular dorsolumbars, per
als treballadors.

–

Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

–

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

–

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

–

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització per part dels treballadors d’equips de protecció individual.

–

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
per a la utilització per als treballs dels equips de treball.

–

Reial Decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reglament d’aparells
d’elevació i manutenció aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.

–

Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre les disposicions mínimes destinades a
protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres.
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–

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.

–

Ordre de 12 de gener de 1998, sobre el model de llibre d’incidències en construcció.

–

Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17
de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

–

Ordre de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la norma 8.1-IC, senyalització
vertical, de la Instrucció de Carreteres.

–

Reial Decret 1566/1999, de 8 d’octubre, sobre consellers de seguretat per al transport de
mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.

–

Reial Decret 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de
12 de maig.

–

Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, sobre infraccions i sancions a l’ordre social.

–

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials.

–

Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.

–

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la
salut i la seguretat dels treballadors davant del risc elèctric.

–

Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en
l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure.

–

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

–

Resolució de 26 de juliol de 2002, de la Direcció General de Treball.

–

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a
baixa tensió.

–

Ordre TRE/360/2002, de 30 d’agost, per la qual s’aproven els models de comunicació
d’obertura prèvia o represa d’activitats d’un centre de treball i d’avís previ d’obres.

–

Reial Decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de
12 de maig, i s’amplia el seu àmbit d’aplicació als agents mutàgens.

–

Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.

–

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica
complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent
a grues torre per a obres o altres aplicacions.

–

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la
Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d’aparells d’elevació i
manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades.

–

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.
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–

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals.

–

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre desenvolupament de l’article 24 de la Llei
31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats
empresarials.

–

Resolució TRI/1128/2004, de 21 de gener, per la qual es disposa la inspecció i la
publicació de l’Acord de la Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcció a
Catalunya.

–

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball, en matèria de
treballs temporals en altura.

–

Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat
dels treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició de
vibracions mecàniques.

–

Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.

–

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

–

Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb riscos d’exposició a l’amiant.

–

Resolució d’11 d’abril de 2006, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sobre el
Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

–

Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006,
relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE.

–

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de
17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció i el Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat
i salut en les obres de construcció.

–

Reial Decret 711/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen determinats reials decrets
relatius a la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i a l’homologació de vehicles, les seves
parts i peces, i es modifica així mateix, el Reglament general de vehicles, aprovat pel
Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

–

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció.

–

Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

–

Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties
professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva
notificació i registre.

–

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a
la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. (Art. 7.2.Comunicació obertura centre de treball. Construcció)
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–

Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de
17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de prevenció; el Reial Decret 1109/2007,
de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres
de construcció.. ( Disposició adicional 2ª )

–

Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.

–

Ordre TIN/1071/2010, de 27 d’abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les
comunicacions d’obertura o de reanudació d’activitats en els centres de treball.

–

Resolució de 28 de febrer de 2012, de la Dirección General de Empleo, per la que es
registra i publica el V Conveni col·lectiu del sector de la construcció.

–

Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, per la que es
registra i publica l’Acta dels acords sobre el procediment per a la homologació d’activitats
formatives en matèria de prevenció de riscos laborals, així com sobre el Reglament de
condicions per al manteniment de la homologació d’activitats formatives en matèria de
prevenció de riscos laborals d’acord amb l’establert en el V Conveni col·lectiu del sector
de la construcció.

–

Nota Tècnica de Prevenció 400: Corrent elèctrica: efectes al travessar l’organisme humà.
Institut Nacional de Seguretat e Higiene al Treball.

El Perelló, Juny de 2017
Tècnic autor del projecte,

Alejandro Lerma Gómez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat Nº 15.443
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1.

INTRODUCCIÓ

En aquest annex es detallen els equips i materials proposats per a les actuacions descrites en el
present projecte, adjuntant fitxes tècniques i altra documentació de referència. En qualsevol cas
són productes de referència per marcar qualitats per tal de poder definir productes similars o
equivalents.
2.

PRODUCTES I EQUIPS

2.1. Difusors plans
Per a la substitució dels difusors actuals es proposen els difusors de bombolla fina AEROSTRIP.
A continuació és descriu el sistema de difusió d’aire peral proces biològic existent en l’EDAR:
Número de tancs (línees) : 2
Geometria : Balsa d’Oxidació (tipus Carrousel)
Longitud recta : 54,00 m
Ample del canal : 6,50 m
Altura llàmina d’aigua : 4,50 m
El sistema d’aireació proposat estarà format per difusors de bombolla fina Aerostrip de les
següents característiques:
Model

Tipus
EU

Q-4,0-

Longitug

4000 mm

Amplada

180 mm

Superfície

0,700 mm2

Connexió aire:

32 mm

Cabal màxim d’aire

88 Nm3/h

Materials
-Base

PVC

-Membrana

Poliuretano

-Clips periférics

PVC

-Connexió d’aire

PVC

-Fixacions

AISI-304

-Abraçaderes

Poliamida

El dimensionamen es realitza amb base les dades de necessitats d’oxigen aportades per
EMATSA per a cadascuna de les línees de tractament (aportació d’Oxigen en Condicions
EstandardSOTR en KgO2/h).
Els valos per a les situacions mínimes i màximes en funció del periode estacional sónles
següents:
AOR: Mínim (hivern) = 63,7 KgO2/h; Màxim (estiu) = 258,3 KgO2/h

Pàg. 3
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SOR: Mínim (hivern) = 144,1 KgO2/h;Màxim(estiu)=511,8 KgO2/h

El sistema compleix amb els requeriments d’oxigen proposats pel client en les diferents
condicions estacionals. Actualment la planta disposa de quatre soplants en operació i un en
espera (4+R), cadascuna capaç de suministrar 1.949 Nm3/h d’aire (total disponible de 9.745
Nm3/h.
Els soplants instal·lats tenen les següents característiques:
Model: GM 35S
Pressió: 1034 mbar
Fluxe: 2100 m3/h

Model D36S
Pressió: 1000 mbar
Fluxe: 21500 m3/h

Figura 1Soplant

Amb les dades de disseny per a les condicions mínimes es requereix un cabal a suministrar de
2.106 Nm3/h i de 7.795 Nm3/h en condicions punta.
Per assegurar una correcta circulació de l’aigua en el reactor, la planta disposa d’acceleradors de
corrent en les passarel·les de cada reactor (dos per línea), que hauran de garantir una velocitat
de 0,2 a 0,3 m/s (funcionament de 24h).
S’adjunta estudi realitzat per AQUACONSULT.
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Fitxa tècnica Tipo Q - 4.0 – EU

Figura 2 Fitxa difusor
Pàg. 9
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A cadascun dels colectors a difusors de DN150 s’intal·laran les vàlvules solenoides per a
l’alleugerament de les membranes dels difusors. Aquestes estaran situades entre les
vàlvules papallona wafer i el nivell màxim del reactor. El cicle de relaxació es realitzarà
seqüencial entre les diferents graelles i el control es realitzarà amb el PLC i la
programació correspenen d’acord fabricant dels difusors.

Figura 3 Vàlvula solenoïde 1"
2.2. Col·lectors.
La soportació per als col·lectors fins a la distribució de les parrilles d’aire seran en acer inoxidable
AISI 316 L per la seva resistència a la corrossió. Els colectors que distribueixen pel fons del
reactor són de Polietilé d’alta densitat. S’adjunta taula dimensionament:
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2.3. Vàlvules
Les vàlvules seran tipus WAFER amb disc inoxidable. El model seleccionat de BELGICAST és
WAFER BV-05-2Gw tipo 323 (Fn-Inox316-Epdm).

Figura 4 Detall vàlvules papallona
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Figura 5 Taula mides vàlvula papallona
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2.4. Actuadors
Les vàlules estaran motoritzades amb actuadors elèctrics amb el control de posició,
comunicació 4-20mA i protocol Modbus. Estaran configurats en sentit invers, amb senyal 4
mA la vàvula romandrà oberta.

Figura 6 Tipus d'actuador
El model seleccionat es Actuador DREHMOiMATICDPiM 400v 50hz 3ph + Modbus. Dos
actuador per a DN 300 i 8 actuadors per a DN 150.
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2.5. Equips de mesura
Per al control d’oxigenació, a més dels equips ja existents en la instal·lació es requereix la
substitució dels medidors d’oxigen i la instal·lació de caudalimetres i transductors de
pressió. Els equips seleccionats són els següents:
Transductor de pressió:

Figura 7 Fitxa transductor Pressió

Pàg. 15
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Figura 8 Plànol transductor de pressió
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El caudalimetre

Figura 9 Caudalimetre

Figura 10 Fitxa caudalimetro
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1.

INTRODUCCIÓ

L'objecte d'aquest annex és definir les instal·lacions elèctriques i de control dels diferents punts
d’actuació.
1.

2.

NORMATIVA APLICABLE


Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) aprovat pel Decret 842/2002, de 2
d’agost, publicat al BOE nº224 de 18 de setembre de 2002.



Instruccions tècniques complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
(ITC-BT).



Normes UNE de referència en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.



Altres normatives i ordenances d’aplicació.

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELECTRICA I CONTROL

Quadre general de protecció i comandament
El quadre és existent i es realitzarà l’ampliació amb les proteccions necessaries. Al quadre s’hi
s’haurà d’instal·lar els següents dispositius generals i individuals de comandament i protecció:


Interruptors diferencials de protecció contra contactes indirectes dels circuits.



Interruptors de tall omnipolar, de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cada un
dels circuits.

Canalitzacions elèctriques, conductors i tubs protectors
S’utilitzen i conductors multipolars de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV. Els elements de
conducció de cables seran els classificats com a “no propagadors de la flama” segons les normes
UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. La secció per a actuadors trifàsic serà de 5x2.5 mm Cu, per
als equips de mesura serà de 3x1.5 mm2 Cu i per a les comunicacions cables apantallats de 4x1
mm2 Cu. La diferenciació de colors dels conductors amb tensió serà d’acord amb la ITC BT 19
punt 2.2.4, segons la descripció següent:
–

Conductor de protecció: verd-groc

–

Conductor neutre: blau clar

–

Conductor de fases: negre, gris i marró

Tota la instal·lació es realitza amb canal de plàstic per a l’exterior i el tram soterrat es realitza amb
dos tubs de 63 PVC per al traçat entre els reactors i la galeria existent d’instal·lacions.
El traçat de les canalitzacions es realitza pel lateral del passadís i transcórrer adosada al reactor
biològic. Es disposarà de caixes de distribució de les mides necessàries en funció del nombre,
classe i secció dels conductors que han d’allotjar.
Una vegada acabada la instal·lació, ha de ser possible la fàcil introducció i retirada dels conductors
dels tubs un cop col·locats, fixats aquests i els seus accessoris, disposant per això els registres
que es considerin convenients i que en els trams rectes no registrables no estiguin separats entre
si més de 15 m. Els registres es destinaran únicament a facilitar la introducció i retirada dels
conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes de connexió o derivació.
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La unió d’aquests conductors s’ha d’executar utilitzant bornes o regletes de connexió, mai per
simple retorçament o enrotllament.
Proteccions contra contactes directes i indirectes
Protecció contra contactes directes
La instal·lació es preveu de manera que les parts actives no siguin accessibles a les persones,
protegint convenientment totes les caixes de derivació i d’embornaments a motors i receptors,
segons la instrucció ITC BT 24.
Protecció contra contactes indirectes
Els interruptors diferencials són els elements que juntament amb les posades a terra de les
masses, protegeixen la instal·lació de contactes indirectes.
Proteccions contra sobreintensitats
D’acord amb el REBT, ITC BT 24 s’han introduït interruptors automàtics (PIA) que tenen capacitat
de tall de corrents de curtcircuit suficient. Seran del tipus magnetotèrmics per garantir-ne la
protecció de sobrecàrregues.
La protecció de la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits es realitzarà mitjançant un
interruptor general automàtic de tall omnipolar amb suficient capacitat per a la protecció de la
derivació individual i amb interruptors automàtics per a cadascun dels circuits interiors.
Presa de terra
Per a la instal·lació de posta a terra, s'han tingut en compte les especificacions establertes en la
ITC BT 18, per tal d’aconseguir que no apareguin diferències de potencial perilloses i que, al
mateix temps, permetin el pas de terra de les corrents de defecte o les de descàrrega d’origen
atmosfèric.
Totes les masses, presses de corrent i elements metàl·lics d’aquesta instal·lació aniran connectats
a la xarxa de terres. Les parts metàl·liques de la instal·lació que poden quedar sota tensió
accidentalment: estructures, suports, canonades... també han d’estar connectades a la xarxa
equipotencial de terra.
S’assegurarà la connexió de tots els equips elèctrics mitjançant el cable d’alimentació o
directament a la xarxa de terres, així com la connexió a terra de totes les masses metàl·liques de
la implantació, garantint la seva equipotencialitat.
Aquesta xarxa de posada a terra es connectarà al quadre elèctric per a la seva corresponent
protecció. Es connectarà a la xarxa existent soterrada per tal de disposar d’una única xarxa
equipotencial en el conjunt de l’edifici.
Segons disposa el REBT i atenent a les classificacions disposades a la ITC BT 24, suposarem una
tensió de càlcul dels elements de protecció explicada a la ITC BT 18 que no superarà els 24 V per
tal que la instal·lació elèctrica no pugui arribar a ser perillosa. RA*Ia<U
RA : Suma de la resistència de la posada a terra i els conductors de protecció de les
masses.
Ia :Corrent que assegura el funcionament de protecció.
U: Tensió de contacte límit convencional.

RA*0,300A<24V

3.

; RA<80Ω

PREVISIÓ DE CÀRREGUES I CONTROL.

A continuació s’indica la potència i control dels equips a instal·lar en els armaris existents. Els
equips són de petita potència i no afecta a l’ampliació de potència general del quadre.

4

PROJECTE DE REPOSICIÓ DELS DOMOS I LA CANONADA
DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L’EDAR DE TARRAGONA NORD
ANNEX 3. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I CONTROL

EQUIPS
VALVULES
MOTORITZADES
DN 150
VALVULES
MOTORITZADES
DN 300
TRANSDUCTOR
PRESSIÓ

FUNCIÓ
TANCAMENT
VALVULES
REGULACIÓ
TANCAMENT
VALVULES
DN 150
LECTURA

CONTROL
ARRENCADA,
PARADA, ERROR.
CONEXIÓ 4-20
ARRENCADA,
PARADA, ERROR.
CONEXIÓ 4-20
POSICIÓ.CONEXIÓ
4-20

CABALIMETRE Ø250

LECTURA

VALVULES
SOLENOIDE

TANCAMENT
OBERTURA
VALVULES
LECTURA

MEDIDOR
O2

P.U. (kW)
0,2

400

0,55

2

1,1

24

0,01

4

0,04

CONNEXIÓ 4.20

24

0,01

4

0,04

OBERT, TANCAT
CONEXIÓ 4-20

230

0,1

4

0,4

CONNEXIÓ 4.20

230

0,01

4

0,04

TOTAL

QUANT.
8

P. TOT
(kW)
1,6

TENSIÓ
400

4,2

Al plànol esquema instrumentació per a control s’indica el traçat i situació dels diferents equips en
la instal·lació. Es realitza la previsió per a la renovació dels equips per a la mesura d’oxigen en els
reactors.
4.

CÀLCULS JUSTIFICATIUS ELECTRICS

A continuació s’adjunten els càlculs justificatius de les seccions dels conductors, per a les línees
més desfavorables. S’han determinat d’acord amb els criteris exigits per la densitat de corrent i de
la màxima caiguda de tensió, fins al comptador, essent aquesta d’un 3% per línies d’enllumenat i
d’un 5% per a les línies de força, no excedint en cap moment la caiguda de tensió màxima fins al
comptador.
Les expressions utilitzades per al càlcul de les línies han estat les següents:
Fórmules de caiguda de tensió:

I III =
I II =

W
3 .U.cos 
W
U.cos 

V(%)III =

W.L 100
.
K.s.U U

V(%)II =

W.L.2 100
.
K.s.U U

Fórmules de curtcircuit:

I cc II =

c U
3  2  Zt

I ccIII =

c U
3  Zt

Essent:

I: Intensitat de corrent (A)
W: Potència (W)
L: Longitud de la línea (m)
U: Tensió del subministre (V)
S: Secció del cable de fase (mm2)
Cosφ: Factor de potencia

K: Conductivitat del conductor (56 en
Cu)
Icc: Intensitat de curtcircuit màx. en el
punt considerat (A)
Zt: Impedància total del conductor de
fase entre el punt considerat i
l’alimentació
c: Factor de tensió (1,05 per a Icc
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màx.)
Càlcul de la línea de l’actuador en el cas més desfavorable.
- Tensió de servei: 400 V.
- Canalizació: C-Unip.o Mult.Safata no Perfor
- Longitud: 124 m; Cos fi: 1; Xu(m /m): 0; R: 1
- Potència a instal·lar: 200 W.
- Potència de càlcul: (Segons ITC-BT-47):
200x1.25=250 W.
I=250/1,732x400x1x1=0.36 A.
Es seleccionen conductors Tetrapolars 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivell Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 26 A. segons ITC-BT-19
Dimensions Safata mínima: 75x60 mm. Secció útil: 2770 mm².
Caiguda de tensió:
Temperatura cable (ºC): 40.01
e(parcial)=124x250/51.51x400x2.5x1=0.6 V.=0.15 %
e(total)=0.15% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protecció diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu del present annex és justificar les dimensions i característiques dels elements que
composen la soportació de la canonada de DN 315 de PP-H.

2.

MEMÒRIA DE CÀLCUL

A continuació s’adjunta el càlcul justificatiu de la solució projectada.
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Categoría de uso: B. Zonas administrativas
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000
m
Desplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
-


j 1

Gj

Gkj   Q1 p1Qk1    Qi  aiQki
i >1

- Sin coeficientes de combinación
-


j 1

Gj

Gkj    QiQki
i1

- Donde:
Gk

Acción permanente

Qk

Acción variable

G

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
(i  1)

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
(i  1)

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad
()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

0.800

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

Página 2

Listados
Perfil colector principal

Fecha: 04/07/17

Accidental de incendio
Coeficientes parciales de seguridad
()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Principal (p) Acompañamiento (a)
-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.500

0.300

Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.3.- Resistencia al fuego
Perfiles de acero
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Resistencia requerida: R 30

2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Coordenadas
Referencia

X
(m)

Y
(m)

Vinculación exterior

Z
(m)

x y z x y z

Vinculación interior

N1

0.000 0.000 0.000 X

X

X

X

X

X

Empotrado

N2

0.400 0.000 0.000 -

-

-

-

-

-

Empotrado

2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material
Tipo
Acero laminado

·t

e
E
G
Designación (GPa) (GPa) (GPa) (m/m°C) (kN/m³)
S275

206.01 79.23 0.28 1.2e-005

77.01

Notación:
E: Módulo de elasticidad
G: Módulo de cortadura
e: Límite elástico
·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material

Barra Pieza
Designación (Ni/Nf) (Ni/Nf)

Tipo
Acero
laminado

S275

Longitud
(m)

Perfil(Serie)

N1/N2 N1/N2 UPN 100 (UPN)

0.40

xy

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

2.00 2.00

-

-

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref.

Piezas

1

N1/N2
Características mecánicas
Material
Tipo

Designación

Acero laminado

S275

Ref.

Descripción

1

UPN 100, (UPN)

A
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
Ixx
(cm4) (cm4)

13.50 206.00 29.30

2.81

Notación:
Ref.: Referencia
A: Sección
Iyy: Inercia flexión Iyy
Izz: Inercia flexión Izz
Ixx: Inercia torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las
mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material

Pieza
Designación (Ni/Nf)

Tipo
Acero
laminado

S275

Perfil(Serie)

N1/N2 UPN 100 (UPN)

Longitud Volumen Peso
(m)
(m³)
(kp)
0.40

0.001

4.24

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Tipo

Designación

Longitud
Serie

Perfil
UPN 100

UPN
Acero
laminado

S275

Volumen

Perfil Serie Material
(m)
(m)
(m)

Perfil
(m³)

0.40

0.001
0.40

Serie
(m³)

Peso

Material Perfil Serie Material
(m³)
(kp) (kp)
(kp)
4.24

0.001
0.40

4.24
0.001

4.24
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2.2.- Cargas
2.2.1.- Nudos
Cargas en nudos
Referencia Hipótesis
N2

G1

Dirección

Cargas puntuales
(kN)
0.400

X

Y

Z

0.000 0.000 -1.000

2.2.2.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.
Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

P1

N1/N2 Carga permanente Uniforme 0.104

P2
-

Posición
L1 L2
(m) (m)
-

-

Dirección
Ejes

X

Y

Z

Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados
2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
2.3.1.1.1.- Hipótesis
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Desplazamientos en ejes globales
Referencia
N1

Descripción

Dx
Dy
Dz
Gx
Gy
Gz
(mm) (mm) (mm) (mRad) (mRad) (mRad)

Carga permanente 0.000 0.000 0.000

0.000

0.000

0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Desplazamientos en ejes globales
Referencia

Descripción
G1

N2

Dx
Dy
Dz
Gx
Gy
Gz
(mm) (mm) (mm) (mRad) (mRad) (mRad)
0.000 0.000 0.000

0.000

0.000

0.000

Carga permanente 0.000 0.000 -0.001

0.000

0.003

0.000

G1

0.000

0.075

0.000

0.000 0.000 -0.025

2.3.1.1.2.- Combinaciones
Desplazamientos de los nudos, por combinación
Combinación
Referencia

Tipo

Desplazamientos en ejes globales

Descripción

Dx
Dy
Dz
Gx
Gy
Gz
(mm) (mm) (mm) (mRad) (mRad) (mRad)

N1

Desplazamientos G+G1

0.000 0.000 0.000

0.000

0.000

0.000

N2

Desplazamientos G+G1

0.000 0.000 -0.026

0.000

0.078

0.000

2.3.1.1.3.- Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Combinación
Referencia
N1
N2

Tipo

Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)

Descripción

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
Gy
Gz
(mRad) (mRad) (mRad)

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente

0.000 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Valor máximo de la envolvente

0.000 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente

0.000 0.000 -0.026

0.000

0.078

0.000

Valor máximo de la envolvente

0.000 0.000 -0.026

0.000

0.078

0.000

2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
2.3.1.2.1.- Hipótesis
Reacciones en los nudos, por hipótesis
Reacciones en ejes globales
Referencia
N1

Descripción

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
Mx
My
Mz
(kN) (kN·m) (kN·m) (kN·m)

Carga permanente 0.000 0.000 0.042 0.000

-0.008

0.000

G1

-0.160

0.000

0.000 0.000 0.400 0.000

2.3.1.2.2.- Combinaciones
Reacciones en los nudos, por combinación
Combinación
Referencia
N1

Tipo
Hormigón

Reacciones en ejes globales
Descripción

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
My
Mz
(kN·m) (kN·m) (kN·m)

G+G1

0.000 0.000 0.442

0.000

-0.168

0.000

1.35·G+G1

0.000 0.000 0.456

0.000

-0.171

0.000

G+1.35·G1

0.000 0.000 0.582

0.000

-0.224

0.000

1.35·G+1.35·G1

0.000 0.000 0.596

0.000

-0.227

0.000

0.000 0.000 0.442

0.000

-0.168

0.000

Tensiones sobre el terreno G+G1
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Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.1.2.3.- Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Combinación
Referencia
N1

Tipo

Reacciones en ejes globales
Descripción

Hormigón
Tensiones sobre el terreno

Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Valor mínimo de la envolvente

0.000

0.000

0.442

0.000

-0.227

0.000

Valor máximo de la envolvente

0.000

0.000

0.596

0.000

-0.168

0.000

Valor mínimo de la envolvente

0.000

0.000

0.442

0.000

-0.168

0.000

Valor máximo de la envolvente

0.000

0.000

0.442

0.000

-0.168

0.000

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
2.3.2.1.1.- Hipótesis
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra

Hipótesis

Esfuerzo

N1/N2 Carga permanente

Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m

N

0.000

0.000

0.000

Vy

0.000

0.000

0.000

Vz

-0.042

-0.021

-0.000

Mt

0.000

0.000

0.000

My

-0.008

-0.002

-0.000

Mz

0.000

0.000

0.000

G1

N

0.000

0.000

0.000

Vy

0.000

0.000

0.000
-0.400

Vz

-0.400

-0.400

Mt

0.000

0.000

0.000

My

-0.160

-0.080

-0.000

Mz

0.000

0.000

0.000

2.3.2.1.2.- Combinaciones
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra

Combinación
Tipo

Descripción

N1/N2 Acero laminado 0.8·G+0.8·G1

Esfuerzo

Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m

N

0.000

0.000

0.000

Vy

0.000

0.000

0.000

Vz

-0.353

-0.337

-0.320

Mt

0.000

0.000

0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra

Combinación
Tipo

Esfuerzo

Descripción

1.35·G+0.8·G1

0.8·G+1.35·G1

1.35·G+1.35·G1

Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m

My

-0.135

-0.066

0.000

Mz

0.000

0.000

0.000

N

0.000

0.000

0.000

Vy

0.000

0.000

0.000

Vz

-0.376

-0.348

-0.320
0.000

Mt

0.000

0.000

My

-0.139

-0.067

0.000

Mz

0.000

0.000

0.000

N

0.000

0.000

0.000

Vy

0.000

0.000

0.000

Vz

-0.573

-0.557

-0.540

Mt

0.000

0.000

0.000

My

-0.223

-0.110

0.000

Mz

0.000

0.000

0.000

N

0.000

0.000

0.000

Vy

0.000

0.000

0.000

Vz

-0.596

-0.568

-0.540

Mt

0.000

0.000

0.000

My

-0.227

-0.111

0.000

Mz

0.000

0.000

0.000

2.3.2.1.3.- Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
N1/N2

Acero laminado

Posiciones en la barra
0.000 m 0.200 m 0.400 m

Nmín

0.000

0.000

0.000

Nmáx

0.000

0.000

0.000
0.000

Vymín

0.000

0.000

Vymáx

0.000

0.000

0.000

Vzmín

-0.596

-0.568

-0.540

Vzmáx

-0.353

-0.337

-0.320

Mtmín

0.000

0.000

0.000

Mtmáx

0.000

0.000

0.000

Mymín

-0.227

-0.111

0.000

Mymáx

-0.135

-0.066

0.000

Mzmín

0.000

0.000

0.000

Mzmáx

0.000

0.000

0.000

2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
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Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo
: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que   100 %.
Comprobación de resistencia a temperatura ambiente
Barra

 Posición
(m)
(%)

N1/N2 1.77

0.000

Esfuerzos pésimos
N
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Origen Estado
Mt
My
Mz
(kN·m) (kN·m) (kN·m)

0.000 0.000 -0.596 0.000

-0.227

0.000

G

Cumple

Comprobación de resistencia en situación de incendio (R 30)
Barra
N1/N2


(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
N
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Origen

Temperatura
(°C)

No se ha podido calcular el factor de esbeltez reducida (Temp. máx. de la barra > 700 °C)

834

(1)

Estado
No cumple

Notación:
(1)
Temperatura alcanzada por el perfil sin revestimiento, en el tiempo especificado de resistencia al fuego.

2.3.2.3.- Flechas
Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
Flechas
Grupo

N1/N2

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Pos.
(m)

Flecha
(mm)

0.000
-

0.00
L/(>1000)

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Pos.
(m)
0.200
0.200

Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

0.00

0.000

L/(>1000)

-

Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz

Flecha
(mm)

Pos.
(m)

0.00

0.000

L/(>1000)

-

Flecha
(mm)
0.00
L/(>1000)

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo)

Barra N1/N2
Perfil: UPN 100
Material: Acero (S275)
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Nudos

Z

Inicial

Final

Longitud
(m)

N1

N2

0.400

Características mecánicas
Área
(cm²)

Iy(1)
(cm4)

Iz(1)
(cm4)

It(2)
(cm4)

yg(3)
(mm)

zg(3)
(mm)

13.50

206.00

29.30

2.81

-9.50

0.00

Notas:
(1)
Inercia respecto al eje indicado
(2)
Momento de inercia a torsión uniforme
(3)
Coordenadas del centro de gravedad

Pandeo

Y

Pandeo lateral

Plano XY

Plano XZ

Ala sup.



2.00

2.00

0.00

Ala inf.
0.00

LK

0.800

0.800

0.000

0.000

Cm

1.000

1.000

1.000

1.000

Notación:
: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos

Situación de incendio
Resistencia requerida: R 30
Temperatura máx. de la barra: 834.0 °C
No se ha podido calcular el factor de esbeltez reducida (Temp. máx. de la barra > 700 °C)

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:

:

0.018

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 1.35·G+1.35·G1.
+

MEd : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Ed

M : Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

+

0.00

kN·m

-

0.23

kN·m

MEd :
MEd :

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd

Mc,Rd :

12.83 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una
sección a flexión simple.
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor
tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Clase :

1

Wpl,y :

49.00 cm³

fyd :

261.9 MPa

fy :

275.0 MPa

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico.
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

M0 :

1.05

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:

:

0.007

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 1.35·G+1.35·G1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.60

kN

Vc,Rd :

90.73

kN

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd  A V 

fyd
3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av :

6.00

cm²

A V  h  tw
Siendo:
h: Canto de la sección.

h:

tw: Espesor del alma.

tw :

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

100.00 mm
6.00 mm

fyd :

261.9

MPa

fy :

275.0

MPa

M0 :

1.05

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico.
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
13.83 

64.71

Donde:
w: Esbeltez del alma.
w

w :

13.83

máx :

64.71

d

tw

máx: Esbeltez máxima.

 max  70  
: Factor de reducción.



:

0.92

fref
fy

Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico.

fref :

235.0

MPa

fy :

275.0

MPa

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE
DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia
de cálculo a cortante Vc,Rd.
0.061  4.624
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1, para la
combinación de acciones 1.35·G+1.35·G1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

VEd :
Vc,Rd :

0.60

kN

90.73 kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE
DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 Tabla 6.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
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Listados
Perfil colector principal

Fecha: 04/07/17

2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE

Barra
N1/N2

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZ V Y

NMYMZ NMYMZVYVZ

NEd = 0.00 NEd = 0.00 x: 0 m MEd = 0.00 x: 0 m VEd = 0.00 x: 0 m
N.P.(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
N.P.
N.P.
 = 1.8
N.P.
 = 0.7
N.P.
 < 0.1

N.P.(6)

N.P.(7)

Mt

MtVZ

MtVY



Estado

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(9) N.P.(9) N.P.(10)
(8)
N.P.
 = 1.8

Notación:
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
: Limitación de esbeltez
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6)
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(9)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.

Barra
N1/N2

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVYVZ

Mt

MtVZ

MtVY

No se ha podido calcular el factor de esbeltez reducida (Temp. máx. de la barra > 700 °C)

Estado
ERROR

Notación:
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
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Referencia: N1
-Placa base: Ancho X: 100 mm Ancho Y: 150 mm Espesor: 6 mm
-Pernos: 4Ø6 mm L=30 cm Prolongación recta
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 18 mm
Calculado: 80 mm

Cumple

Separación mínima pernos-borde:

Mínimo: 9 mm
Calculado: 10 mm

Cumple

Longitud mínima del perno:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

- Tracción:

Máximo: 15.39 kN
Calculado: 0.89 kN

Cumple

- Cortante:

Máximo: 10.77 kN
Calculado: 0.16 kN

Cumple

- Tracción + Cortante:

Máximo: 15.39 kN
Calculado: 1.12 kN

Cumple

Tracción en vástago de pernos:

Máximo: 11.32 kN
Calculado: 0.89 kN

Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:

Máximo: 500 MPa
Calculado: 33.3474 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:

Máximo: 19.8 kN
Calculado: 0.16 kN

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 275 MPa

3 diámetros

1.5 diámetros

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Anclaje perno en hormigón:

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Cumple

- Derecha:

Calculado: 10.9715 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 11.1474 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 45.6021 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 36.3824 MPa Cumple

Flecha global equivalente:

Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 47696.5

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 47696.5

Cumple

- Arriba:

Calculado: 2308.53

Cumple

- Abajo:

Calculado: 3372.16

Cumple

Máximo: 275 MPa
Calculado: 0 MPa

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.0163
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1.

INTRODUCCIÓ

En el present annex s’adjunta un programa de treballs per a dur a terme les obres relatives al
“Projecte de reposició dels domos i la canonada del reactor biològic de l’EDAR de Tarragona Nord.
Tot i això, el contractista té la obligació d’elaborar el pla d’obra abans de l’inici d’aquesta i
presentar-lo a la Direcció d’obra per a la seva aprovació.

2.

PLA D’OBRA

A continuació s’adjunta el programa de treballs en base a les activitats d’obra més rellevants i en
funció de la durada estimada per poder realitzar-los.
Abans de l’inici de les obres s’han de realitzar un seguit d’activitats prèvies:
–
–
–
–
–

Obtenció de permisos d’obres
Presentació i aprovació del Pla de Seguretat i Salut
Avís a l’administració laboral competent i obertura del centre de treball
Signatura de l’acta de replanteig
Preparació i delimitació de les zones de treball i acopi
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1.

INTRODUCCIÓ

Es redacta aquest annex en compliment del que diu la normativa següent:
DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents
a la normativa catalana vigent.
REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, corresponent a la normativa estatal vigent.
Per a la redacció de l’annex s’agafa com a model la: “Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió
de Residus de construcció i enderrocs”. Versió 1.0.
1.

MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en
el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase
d’obra o de reduir-ne la seva producció.
A continuació s’adjunta una fitxa per la definició de les accions de minimització i prevenció de
residus en la fase de projecte, aquesta fitxa identifica totes aquelles accions per tal de prevenir la
generació de residus de la construcció durant la fase de l’obra o reduir-ne la seva producció.
FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA
FASE DE PROJECTE

Sí
X

No
X

NP
X

1

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per
utilitzar-los al mateix emplaçament?

X

2

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a
obra sense gairebé generar residus?

X

3

S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i,
per tant, la quantitat de material a emprar?

4

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

X

5

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzables de la pròpia
obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques /
químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6

S’ha previst pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per
evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions?

X

7

S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc).
Per minimitzar els retalls?

X

8

X

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells
materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions
fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada
finalitzada la seva vida útil).

X

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes
recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la
seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es
puguin separar amb facilitat.
9

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva
producció?

10

Altres bones pràctiques

X
X
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2.

ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS

L’estimació i tipologia de residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat
que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.
– Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra.
– Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics.
– Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1.
1 Llista Europea de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002.

La simulació dels residus que es generaran a l’obra es realitzaran a través del programa Simulació
de Residus de l’ITEC.
3.

RESIDUS GENERATS

En aquest apartat s’identifica els residus generats segons la classificació segons el Catàleg
Europeu de Residus (CER). Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).
En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè
coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació
del CER, com és el cas de la seva classificació.
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la
quantitat que es preveu generar per a poder planificar la seva correcta gestió. Al llistat següent
apareix una relació de la tipologia de residus que es preveu generar durant l’execució de les obres.
La nomenclatura es correspon amb la que apareix al CER. Els nivells són els següents:
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
IDENTIFICACIÓ
Es considera que no tots aquests residus han de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts
d’ells poden ser reutilitzats en la mateixa obra. Pel que fa a les roques i terres obtingudes en les
excavacions de desmunts i rases, aquests poden ser utilitzats en el replè de terraplens i rases,
sempre que tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres, mentre que les terres
vegetals poden ser reutilitzades en la preparació del terreny de suport de la revegetació.
De cara a poder planificar la seva correcta gestió, cal fer una estimació de la quantitat de residus
que es preveu generar en la present obra.
Els residus estimats generats durant l’execució de les obres de Reposició dels domos i la
canonada del reactor biològic de l’EDAR de Tarragona Nord són els que s’indica a la taula
següent.
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4.

EL PRODUCTOR

EMATSA és el promotor de les obres.
La Direcció Facultativa, per delegació del productor de residus, ha de prendre la decisió de
transferir els materials a reciclar o elements que destinats a la reutilització, als posseïdors de
residus de l’obra d’enderroc.
5.

EL POSSEÏDOR DE RESIDUS

Tal i com s’expressa al Decret 105/2008, el posseïdor de residus és l’adjudicatari de les obres de
projecte de pavimentació dels camins, en qualitat d’empresa que realitza els treballs de
construcció, excavació o d’altres operacions generadores del residus. Aquesta empresa serà
l’empresa constructora.
6.

EL GESTOR DELS RESIDUS

Serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoració dels residus i el titular
de les instal·lacions on s’efectua la disposició dels rebuigs.
L’abocament de tals residus s’haurà de fer a unes instal·lacions preparades a tal efecte. Segons
les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a planta de
reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació per
gestionar els residus generats al llarg de l’obra.
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Dipòsit Controlat de Tarragona (La Budallera)
Nom del titular:

CONTROL DE RUNES, SA

Codi de Gestor:

E-428.97

Tipus de residu gestionat:

Runes

Adreça física:

CTRA. CAMP NÀSTIC
43005 TARRAGONA

Telèfon:

977213901

Localització:

Coordenades UTM ETRS89: X: 354.746
Y:4.554.750

Activitat:

DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RUNES

Operacions autoritzades

T15 Deposició en dipòsit de terres i runes

Dipòsit Controlat de Tarragona (La Capellana)
Nom del titular:

GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONÈS, SL

Codi de Gestor:

E-781.02

Tipus de residu gestionat:

Runes

Adreça física:

PARATGE LA CAPELLANA
43003 TARRAGONA

Telèfon:

934147488

Localització:

Coordenades UTM ETRS89: X: 361.820
Y:4.556.437

Planta de reciclatge de Torredembarra
Nom del titular:

VERTEDERO Y RECICLADOS TORREDEMBARRA, SA

Codi de Gestor:

E-460.97

Tipus de residu gestionat:

Runes

Adreça física:

POLÍGON INDUSTRIAL 2 PARCEL·LA 8 I 9
43830 TORREDEMBARRA

Telèfon:

935809471

Localització:

Coordenades UTM ETRS89: X: 365.695
Y: 4.558.112

Nom del titular:

ALTADILL PERAFORT, SL

Codi de Gestor:

E-387.97

Adreça física:

CTRA. TARRAGONA-LLEIDA, P.QUART, PK 9.25
43152 PERAFORT
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Telèfon:

977420383

Localització:

Coordenades UTM ETRS89: X: 352.589
Y: 4.562.498

Activitat:

RECUPERACIÓ DE FERRALLA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I
PREMSAT I CISALLAT , RECUP. DE PAPER, VIDRE, FUSTA I
PLASTIC MITJANÇANT CLAS., CLAS. DE
RES.GENERALS,DESBA. DE VFU I MAQUINES USADES, I CRT
DE PNEUMATICS, CABLE, RAEE, BATERIES, FRIGORÍFICS I
FILTRE OLI

Operacions autoritzades:

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de fustes
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d'ús

Nom del titular:

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (EXPLOTADOR EDAFO
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL,SA)

Codi de Gestor:

E-850.04

Adreça física:

CTRA. LA PINEDA, AUTOVIA TARRAGONA-SALOU, KM 3.5
43480 VILA-SECA

Telèfon:

977551507

Localització:

Coordenades UTM ETRS89: X: 348.318
Y: 4.551.322

Activitat:

COMPOSTATGE DE FANGS DE DEPURADORES

Operacions autoritzades:

V83 Compostatge

Nom del titular:

SARPI CONSTANTÍ, SLU

Codi de Gestor:

E-466.97

Adreça física:

POLÍGON INDUSTRIAL CONSTANTÍ AV. D’EUROPA, S/N
43120 CONSTANTÍ

Telèfon:

977296561

Localització:

Coordenades UTM ETRS89: X: 347.320
Y: 4.558.170

Activitat:

INCINERACIÓ DE RESIDUS D'ACORD AMB ANNEX I DE AA
T1RP140024; VALORITZACIÓ ENERGETICA DE RESIDUS
D'ACORD AMB ANNEX II DE LA AA T1RP140024; EVAPORACIÓ DE
RESIDUS (1ERA FASE) D'ACORD AMB T1CNS150092; I CRT
D'ACORD AMB ANNEX CNS T1CNS150018 (INCLOS RAEE) .

Operacions
autoritzades:

T21 Incineració de residus no halogenats
T22 Incineració de residus halogenats
T23 Incineració de residus sanitaris
T24 Tractament per evaporació
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
V61 Utilització com a combustible
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Nom del titular:

GERSA 2010, SA

Codi de Gestor:

E-1582.15

Adreça física:

POLÍGON INDUSTRIAL RIU CLAR C/DEL COURE, 6
43006 TARRAGONA

Telèfon:

936521011

Localització:

Coordenades UTM ETRS89: X: 351.288
Y: 4.555.822

Activitat:

TRIATGE I COMPACTACIÓ DE FUSTA, TÈXTIL, FERRALLA, CABLE,
PLÀSTIC, PAPER, ENVASOS I RESIDUS GENERALS, TRIATGE DE
VIDRE, DESMUNTATGE I DESBALLESTAMENT DE RAEE NO
PERILL., CRT DE PAPER, ENVASOS, RESIDUS GENERALS,
RESIDUS DE MOLES I MATERIAL D'ESMERILAMENT

Operacions
autoritzades:

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V13 Reciclatge de tèxtils
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de fustes
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics
V45 Recuperació de cables
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos

7.

1.1.

VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS

Gestió interna i externa de residus
En l’execució de l’obra, es distingeix entre dues tipologies de gestió, la interna a l’obra i
l’externa.
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres estigui formada
per la segregació de residus inerts, dels no especials i dels especials (aquests sempre han
d’anar separats de la resta).
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de
l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat
amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge
o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el
cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per a
la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.
En el cas del present projecte, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals
es col·locaran en diferents contenidors. Aquests contenidors estaran identificats amb una
senyalització que indiqui clarament quins residus ha de contenir cadascun d’ells.
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1.2.

Marc legal
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte
sobre l’entorn.
La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic pel Decret legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus,
modificada per la Llei 9/2011 i la Llei 2/2014, així com la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
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A nivell estatal es troba regulada pel Real Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament per l’execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos, Real
Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de
construcció i demolició, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminants, i el
Real Decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l’interior del
territori de l’Estat en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes
referits a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió.
A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, així com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de
febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació dels residus i la
llista europea de residus.

1.3.

Procés de deconstrucció
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació
dels mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén
el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu
de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de
naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc
de paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament
mitjançant disposició, la deconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos
components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa,
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les
accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:


Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels
residus
Terres, roca
Material vegetal
Cablejat
Metalls
Maons
Altres: vidre, fusta, plàstics.



Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus
Naturalesa dels riscs

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.
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1.4.

Gestió de residus
Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen
principalment en:


Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels
residus.



Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En
aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió
externa dels residus.



Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present
obra es gestionen mitjançant els següents processos:

T-15 Deposició en dipòsit de terres i runes
T-21 Incineració de residus no halogenats
V-11 Reciclatge de paper i cartró
V-12 Reciclatge de plàstics
V-14 Reciclatge de vidre
V-15 Reciclatge i recuperació de fustes
V-41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
V-51 Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos.
V-61 Utilització com a combustible
V-83 Compostatge
El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg
de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:

1.5.



Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.



Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual
de residus al llarg del seu recorregut.



Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint
productors o posseïdors de residus.



Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement
de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit
de l’ecologia.



Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del
residu, al productor o posseïdor del residu.

Gestió de residus tòxics i/o perillosos
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o
provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o
la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat
per gestor autoritzat.
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Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria
els següents:


Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els
contenen.



Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així
com envasos que els contenen.



Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs
de manteniment de maquinaria i equips.



Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els
recipients que els contenen.



Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els
contenen.



Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.



Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:


Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació
sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i
tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la
gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, desprès del corresponent concurs
públic, ha fet concessionària a l’empresa CATOR, S.A., la qual és encarregada en
l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a
Catalunya.



Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser
gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons
adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament
especialment en trasvàs de recipients.



Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i
seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran
envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb
tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements
contaminats i procedir a la seva restitució.
En aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen
residus perillosos figurarà:


El codi d’identificació els residus



El nom, direcció i telèfon del titular dels residus



La data d’envasament



La naturalesa dels rics que presenten els residus

Respecte als olis usats, cal mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en
aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües
residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis
usats.
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8.

MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
1
Separació segons
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a
tipologia de residu
l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les
següents quantitats indicades a continuació:
Formigó: 80 T
Maons, teules, ceràmics: 40 T
Metall: 2 T
Fusta: 1 T
Vidre: 1 T
Plàstic: 0.5 T
Paper i cartró: 0.5 T

Especials

Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui).
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es
destaquen les següents:
 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments
accidentals.
 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis,
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids
per tal d’evitar fuites.
 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials.
Contenidor per Inerts barrejats
Contenidor per Inerts Ceràmica

Inerts

Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
Contenidor per Inerts Formigó
Contenidor per altres inerts
Contenidor per metall
Contenidor per plàstic
Contenidor per ...
Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

No Especials
Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
Contenidor per fusta
Contenidor per paper i cartró
Contenidor per ...
Inerts + No Especials:
Inerts + No Especials
Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
(**) Només quan sigui tècnicament inevitable. En aquest cas, derivar-ho cap a un
gestor que li faci un tractament previ.
2
Reciclatge de residus Indicar, si escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per
petris inerts en la
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.
pròpia obra
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
(kg):
(m3):

3

Senyalització dels
contenidors
Inerts

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que làrid resultant, una
vegada matxucat serà: aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus
petris)
(kg):
(m3):
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin,
d’acord amb la separació selectiva prevista.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes).

No Especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials
barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria
un cartell específic per a cada tipus de residu:
Cables
Fusta
Ferralla
Paper i Cartró
Plàstic
elèctrics

Especials
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica
als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec
habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir
en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els
bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.
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9.

MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA
MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA
Destí dels residus
segons tipologia
Inerts

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers al entorn de
l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:
Quantitat estimada
Tones

Gestor

m3

Codi

Observacions
Nom

Reciclatge
Planta de transferència
Planta de selecció
Dipòsit
Quantitat estimada

No especials

Tones

Gestor

m3

Codi

Observacions
Nom

Reciclatge:
4

Reciclatge de metall
Reciclatge de fusta
Reciclatge de plàstic
Reciclatge de paper i
cartró
Reciclatge altres
Planta de transferència
Planta de selecció
Dipòsit
Residus especials

Quantitat estimada
Tones

m

Gestor
3

Codi

Observacions
Nom

Instal·lació de gestió de
residus especials

10. PLEC DE CONDICIONS
En aquest apartat es descriuen les prescripcions dels plecs de prescripcions tècniques particulars
del projecte, en relació amb l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de
gestió de residus de construcció i demolició dintre de l’obra.
ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2R - GESTIÓ DE RESIDUS
G2R2 -

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2R24200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el que
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especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar
separats com a mínim en les fraccions següents:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies
perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen
substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc' de l'obra,
s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació
selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal
d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons
els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre
cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs'
de l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.

G2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2R45039.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
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S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o
entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs'
de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació
de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no accepti per a
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
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G2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2R64269.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o
entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs'
de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació
de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no accepti per a
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
G2RA -

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2RA73G1,G2RA75A0,G2RA9RC0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització,
selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en
la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual
queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició
del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.

11. PRESSUPOST
A continuació s’adjunta una valoració del cost per la gestió dels residus generats a l’obra, la Base
de preus que s’ha utilitzat és la corresponent al banc de preus de l’ITEC de l’any 2017.
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El Perelló, juny de 2017

Tècnic autor del projecte,

Alejandro Lerma Gómez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat Nº 15.443
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1.

INTRODUCCIÓ

Aquest Programa de Control de Qualitat té com a objecte recollir tots aquells assaigs i controls a
realitzar, tant dels materials com de l’execució, a fi de garantir la correcta realització de les
activitats que formen l’obra.
Amb el present Pla de Control de Qualitat es tracta de garantir que els materials i les unitats d’obra
compliran les condicions exigides en quant a la seva qualitat.
Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades activitats
relacionades amb l’execució d’aquesta obra.
2.

CONSIDERACIONS PRÈVIES

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Programa de Control de
Qualitat haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya.
Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció d’Obra podrà
simplificar la recepció dels materials, reduint la comprovació a les seves característiques aparents i
a la comprovació de la seva identificació quan aquests materials arribin a l’obra.
Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per l’article
4.14 del Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp de la
normalització i homologació, aprovat pel Reial Decret 2548/1981 de 18 de setembre, modificat per
Reial Decret 105/1986 de 12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat.
Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar degut que,
per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han
d’acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots
aquells assaigs que siguin necessaris per a materials similars.
La qualificació de “similar” d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, correspondrà
únicament a la Direcció d’Obra.
El cost del Control de Qualitat quedarà inclòs en l’import de despeses generals de l’obra i benefici
industrial.
3.

CONDICIONS DEL PROGRAMA DE CONTROL

En aquest Programa de Control de Qualitat s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig i
condicions d’acceptació o rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal de garantir
la correcta execució de les obres.
La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, ampliant o
reduint, els diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que ho indiqui amb la
suficient antelació, podrà variar els criteris d’acceptació o rebuig dels materials.
Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present Programa de Control de Qualitat i les
especificacions del Plec de Prescripcions Particulars d’aquest Projecte, s’estarà a allò disposat per
la Direcció Facultativa.
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4.

LLISTAT D’ASSAIGS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

S’han seguit les següents consideracions de tipus general en el moment de definir els diferents
assaigs del Pla de Control de Qualitat:
 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca
de qualitat de producte (Segell CE, AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials
que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu
càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec.
 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha
suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit,
s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu
en aquest plec, a càrrec del contractista.

A continuació es presenten el llistat d’assaig a realitzar a l’obra.

CONDUCCIONS I EQUIPS
Núm.

Descripció

1

Proves parcials d’estanqueïtat i pressió en trams de xarxes de canonades.

2

Proves de funcionament dels difusors.

3

Proves de posada a terra i aïllament elèctric

4

Proves de funcionament dels actuadors i control
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1.

INTRODUCCIÓ

En el present annex es defineix el Pressupost per Coneixement de l’Administració que inclou el
Pressupost d’Execució de les Obres per Contracte amb IVA, i a més a més, si cal, l’existència de
costos complementaris necessaris per l’execució de les mateixes i definides en el projecte de
“Renovació de les canonades de purga, flotants i recirculació i remodelació de l’aljub de purga de
l’EDAR de Tarragona”.
2.

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Aquest pressupost inclou totes les despeses corresponents a l’execució de les actuacions
proposades en aquest projecte. Per quantificar-lo s’han valorat els conceptes següents:
Per a la realització del Pressupost s'ha considerat com a Banc de Referència, el Banc de Preus
ITEC - 2017 (BC3), que es pot consultar a la pàgina web de l'ITEC (Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya): http://itec.es/nouBedec.c/bedec.aspx., amb els paràmetres ajustats
tal i com es mostra a la taula següent:

Pàg. 3
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Per aquelles partides que no s'inclouen al Banc de preus esmentat, s'ha considerat localitzar la
partida en altres Bancs de referència: Banc de preus Infraestructures.cat (Obres hidràuliques
2014).
En cas de no localitzar-la, s'ha sol·licitat pressupost als diferents fabricants o subministradors, i
s'ha creat una partida nova amb 7 dígits (segons la família a la que haurien de pertànyer), afegint
una T, com a vuitè dígit.
Pel càlcul del PEM (pressupost d'execució material) s'han aplicat unes despeses indirectes de
4%.
Pel càlcul del PEC (pressupost d'execució per contracte), s'han aplicat un 13% de despeses
generals d'empresa i un 6% benefici industrial.
Els valors totals del pressupost corresponents a l'execució de les obres definides en el projecte,
són els següents:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

217.070,50 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL

13.024,23 €

13% COSTOS GENERALS

28.219,17 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
21% IVA
PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ (IVA inc.)

258.313,90 €
54.245,92 €
312.559,82 €

PREVISIÓ PER A REVISIÓ DE PREUS

0,00 €

EXPROPIACIONS

0,00 €

ALTRES DESPESES

0,00 €

COSTOS COMPLEMENTARIS:

0,00 €

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

312.559,82 €

El Pressupost General per Coneixement de l’Administració és TRES-CENTS DOTZE MIL CINCCENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (312.559,82 €).
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1.

INTRODUCCIÓ

Les imatges de l’ d’actuació del present projecte i que s’inclouen en aquest annex, han estat
íntegrament realitzades per personal de t-enginyers (Enginyers de les Terres de l’Ebre, SL).
1.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Foto 1 Col·lectors Principals.

Foto 2 Vàlvula amb actuador.
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Foto 3 Col·lector secundaris.

Foto 4 Canonada DN 250
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Foto 5 Vàlvules manuals DN 150

Foto 6 Final colectors
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Foto 7 Purgues

Foto 8 Sonda oxigen
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Foto 9 Canal instal·lacions existent

Foto 10 Registre pas instal·lacions
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Foto 11 Galeria existent fins sala control

Foto 12 Galeria interior.
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Foto 13 Quadre a integrar el control

Foto 14 Quadre a integrar les proteccions elèctriques
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Foto 15 Sala elèctrica i control

Foto 16 Sala soplants
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DOCUMENT 2
PLÀNOLS

RASA TIPUS
CANONADA PP-H DN315mm PN6

PLANTA GENERAL

CANONADA PP-H DN250mm PN6
CANONADA PP-H DN160mm PN6

MOTORITZADA
DN150mm

CANONADA PEAD DN160mm PN10

0,15

CANONADA PEAD DN2" PN10

MALLA ELECTROSOLDADA
MOTORITZADA
DN150mm

CANONADA PEAD DN1" PN10

TRANSDUCTOR

REBLIMENT I PICONATGE DE
MATERIAL SELECCIONAT
COMPACTAT AL 95%PM

0,80

CAUDALIMETRE

CABLEJAT

MOTORITZADA
DN300mm

1,25

1,25

CAUDALIMETRE
0,10
0,26
TUB DE 300
EXISTENT

A

A

PEDRA CALCARIA (MIDA
INFERIOR 3mm)

0,10
0,10

2,00

TUB DE PEAD
DN63mm

CAUDALIMETRE
TUB DE PEAD
DN63mm

1,25

1,25

DETALL 'A'

0,40

BUFADORS
EXISTENTS

TRANSDUCTOR

DETALL 'A' SUPORT CANONADA PRINCIPAL

CAUDALIMETRE
TUB DE 300
EXISTENT

0.10

DE CONTROL
MOTORITZADA
DN150mm

COL.LOCAT EN
CANALETA AERIA
L.E. 0,6/1 RV-K4x2,5+TTx2,5
L.C. 4x1 APANTALLAT

AMB TUB DE PEAD CORRUGAT DN63mm

VISTA LONGITUDINAL
68,10

11,10

41,12

0

ARQUETA DE
SERVEIS EXISTENT

EN ARQUETA DE SERVEIS EXISTENT

13,49

0.6

0.20

MOTORITZADA
DN150mm

13,49

INOX AISI 316L

7,10
1,50

CARGOL M10
INOX 316L

25,09

0.10

5,00

23,50

20,09

0.05
COL.LOCAT EN
CANALETA AERIA

SOTERRAT PROTEGIT
AMB TUB DE PEAD
CORRUGAT DN63mm

DE CONTROL

27,80
13,90

VISTA TRANSVERSAL

13,90

25,09

5,00

23,50

20,09

68,10
13,49

11,10

41,12

13,49

7,10
1,50

25,09

5,00

23,50
DNmm

A3

B3

C3

D3

E3

H3

150

63

238

344

265

186

537

300

80

248

361

265

191

669

20,09
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UPN 100
INOX AISI 316L

CAUDALIMETRE
escala 1/200
MOTORITZADA
DN150mm
CAUDALIMETRE

CANONADA PP-H DN315mm PN6
CANONADA PP-H DN250mm PN6
D'ALLEUJAMENT

CANONADA PP-H DN160mm PN6
CANONADA PEAD DN160mm PN10
CANONADA PEAD DN2" PN10

MOTORITZADA
DN150mm

CANONADA PEAD DN1" PN10

D'ALLEUJAMENT

MOTORITZADA
DN150mm

SUPORTS

D'ALLEUJAMENT
MOTORITZADA
DN150mm

CAUDALIMETRE

TRANSDUCTOR
CERABAR M PMC51
CAUDALIMETRE

MOTORITZADA
DN300mm
escala 1/100

DIFUSORS

D'ALLEUJAMENT
MOTORITZADA
DN300mm

DIFUSORS

4,00

PEAD 1" PN10

DIFUSORS

DETALL CANONADES SEGUNDARIES

DIFUSORS

0,60

PEAD 1" PN10

1,50

escala 1/200

PEAD 2" PN10
DIFUSORS

4,00

DIFUSORS

1,50

4,00

DIFUSORS

CAUDALIMETRE

DIFUSORS

MOTORITZADA

DIFUSORS

PEAD 1" PN10
DIFUSORS

DIFUSORS

PEAD 1" PN10

PEAD 2" PN10

PP-H DN250mm PN6

DIFUSORS

1,25

DIFUSORS

2,52

D'ALLEUJAMENT

7,47

PEAD 1" PN10

PEAD DN160mm PN10

5,11

0,60

DIFUSORS

0,60

5,64

4,00

PEAD 2" PN10
DIFUSORS

DIFUSORS

PEAD 2" PN10

DIFUSORS

PLANTA
PP-H DN250mm PN6

PEAD DN160mm PN10

PEAD 2" PN10
DIFUSORS

DIFUSORS

PEAD DN160mm PN10

DIFUSORS

PEAD DN160mm PN10

PEAD DN160mm PN10

DETALL CANONADA PRINCIPAL

TRANSDUCTOR

escala 1/200

PP-H DN250mm PN6

PP-H DN315mm PN6

42,27

PLANTA

PP-H DN250mm PN6

PP-H DN315mm PN6

MOTORITZADA

TRANSDUCTOR
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41,00
4,00

1,50

4,00

1,50

4,00

1,50

4,00

13,00

5,64

6,50

19,44

0,60

5,64

6,50

0,54

0,54

0,60

5,99

0,32

7,50

0,32

27,00

0,32

PASSAREL.LA EXISTENT

0,32

0,60

5,64

6,50

19,43

3,00

0,54

0,54

13,20

6,50

0,60

5,64

PASSAREL.LA EXISTENT

7,50

4,00

1,50

4,00

1,50

4,00

1,50

4,00

1,50

4,00

7,50

41,00

DETALL DIFUSORS - PLANS AEROSTRIP Q-4,0-EU
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VS

AG
AG

VS

VS

AG

VS

AG

GALERIA DE SERVEIS

C

REACTOR 2
CM

CM

P

LO2
AP
AP
CM

P

CM

REACTOR 1
AG
AG

VS

VS

AG

VS

VS

AG

LO2

LO2
LO2
C
VF

QE

PLC

PLC

PLC

QE
VF

C

AG

VS

VS

VS

AG

VS

AG

REACTOR 2
CM

CM

P

LO2
AP

LO2

LECTURA O2
CABALIMETRE AIGUA

P
CM
VS
AG

AP
CM

SONDA O2

C

GALERIA DE SERVEIS

AG

LO2

ACTUADOR GRAELLA DIFUSSORS

AP

P

CM

REACTOR 1
AG
AG

VS

VS

AG

VS

VS

AG

LO2

LO2

LINA CONTROL 4x1 APANTALLAT

LINA CONTROL 4x1 APANTALLAT

LO2
C
VF

QE

PLC
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1.

INTRODUCCIÓ

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari
per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins
deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització.
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i
exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que
definitivament hagin de quedar.
2.

DIRECCIÓ DE L'OBRA

El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats
per a la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director.
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu
parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que
no modifiquin les condicions del Contracte.
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i
legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o
els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos
acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al
Contractista.
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les
seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els
col·laboradors estan integrats en la Direcció.
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i
disposició de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director.
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes,
resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o es pot suggerir alguna solució
més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en
coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal·lar els materials o executar
l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar
per escrit.
3.

CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la
conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.
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Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret
de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres,
encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista.
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que
adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

4.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el
cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals
actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció, els
documents que se'n derivin dels mateixos.
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres
entre les quals s'hi compten:
 Mesures de seguretat, senyals i barrats.
 Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres, així com
els elements i les obres provisionals o auxiliars.
 Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a
tercers.
 Neteja i vigilància.
 Arbitris, impostos, etc, així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per
perjudicis que es deriven de l’execució de les obres.
 Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de
les obres, amb exclusió dels que són específics de l’Administració.
 Disposició d’una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al
Director. On hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del
projecte i el llibre d’ordre. En demés s’hi ha de guardar, tots els documents que
puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material
que pugui ser convenient conservar.
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la
recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers
bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió, bé per causa d'accident o bé per supòsit
fortuït.
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la
més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de
qualsevol altra classe que l'afecten.
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Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a
tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La
residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir
l'autorització del Director.
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de
les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les
conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades
maniobres que pot cometre durant la seva construcció.
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el
personal degudament assegurat.
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres
contractades.
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria,
etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i
instal·lacions.
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar
rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius s’han de col·locar
abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de
replanteig.
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada
de l’obra. En el cas de que s’observin defectes en el mateix, la DIRECCIÓ FACULTATIVA ha
d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini
de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista.
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a
l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat.
5.

PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir
en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats
per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director.
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha
d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant
l'execució de les obres.
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és
convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la
titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el
personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou
Delegat o de qualsevol facultatiu que d' ell depèn.
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A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que
fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda
aptitud i experiència.
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té,
a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que
consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència.
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista
de les seves obligacions i responsabilitats.
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.
6.

GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per
exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics
(aigua, clavegueram).
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant
estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la
relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el
contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments
afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establer a l’art. 7.
L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució
dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves
de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses
incloses en els preus unitaris.
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament,
avaries, etc, que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva
posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el
contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball
que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit.
Són d’abonament, sempre que la Direcció Facultativa les consideri obres necessàries per a
l’execució del projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o
definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.
El contractista té el deure d’avisar a la Direcció Facultativa quan el mal estat dels serveis trobats
durant els treballs aconsella la seva reparació o renovació.
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits
treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú
projecte addicional d’obres.
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la
generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i
decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar.
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents
de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms,
etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.
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7.

MATERIALS

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar
part integrant de les obres i les instal·lacions.
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les
normes promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de
qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec.
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de
fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi
siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats
normalment per l’Empresa subministradora del servei.
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra,
amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les
garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un
judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot
manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a
indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori
perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma
adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenirlos sempre en bones condicions.
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc
després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques
distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos
amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista.
8.

DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés
al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les
obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els
estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules
administratives, són:

 Memòria
 Plànols
 Plec de Condicions
 Pressupostos Parcials
 Quadre de Preus d’Unitats d’Obra
 Pressupost General
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la
realitat.
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista s’ha d’encertar de
l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.
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Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser
executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi
suficientment definida i tingui preu en el Contracte.
9.

REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert.
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra,
així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de
forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva
comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.
En l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte
als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el
compliment del Contracte.
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del
Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha
de trametre a l'Administració perquè resolgui.
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de
presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

 Programa de les obres a realitzar, classe i volum.
 Mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà.
 Valoració mensual i acumulada de l’obra programada.
 Representació gràfica de les diverses activitats.
 El Programa de Treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel
Director.
 El termini d’execució comença a comptar des de la data de replanteig.
10. EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES
10.1. Generalitats
Els treballs s’han d'executar segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa
de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització.
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o
que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits
durant l'execució de les unitats en què s’han d'utilitzar. No es poden retirar sense el
consentiment del Director.
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents
del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té
la facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions
establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el
Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta
causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta
que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar.
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Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita
del Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra
sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés
d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la.
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes
que hi hagin.
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a
aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna
el Director d’obra.
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el
bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon
aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.
10.2. Treballs nocturns
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els
treballs nocturns.
10.3. Construcció i conservació de desviaments
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides
posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés
als trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les
característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en
el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons
les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del
contractista.
10.4. Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir
per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i
béns en general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin
necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la
seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant
de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la Direcció Facultativa
l’autorització oportuna i la realització de les gestions necessàries davant l’organisme
competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc).
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la
seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals,
tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants,
etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri
de Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el
Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi
rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs.
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La Direcció Facultativa ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha
de ser considerat com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar
per la Direcció Facultativa al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan
contractant als efectes oportuns.
10.5. Precaucions especials durant l’execució de les obres
10.5.1.

Pluges
Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de mantenir sempre en
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i
mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

10.5.2.

Gelades
Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les
zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra
malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en
aquestes prescripcions.

10.5.3.

Incendis
El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i
a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el
director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs
innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a
l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir.

10.5.4.

Ús d’explosius
L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius
s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions
especials complementàries que dicta el director.
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m
de la carretera o de qualsevol construcció.
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha
d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per
les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de
les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin
esclatat totes.
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a
distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb
la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

10

PROJECTE DE REPOSICIÓ DELS DOMOS I LA CANONADA
DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L’EDAR DE TARRAGONA NORD
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del
seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la
perfecta visibilitat.
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels
danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures,
etc.
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus
i en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art.
132 del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del PCAG)
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques
preventives.
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades
es puguin produir.
10.6. Obres de condició especial
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur
índole particular, requereixen especial cura, es poden designar tres o més especialistes
acreditats perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti
els esmentats especialistes estigui dintre del Quadre de Preus que acompanya al projecte
amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses
generals.
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals
requereix condicions especials.
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per
error o contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no
s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les
despeses que això ocasioni aniran al seu compte.
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels
treballs d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el
contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas,
la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director.
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els
treballs a què fa referència.
11. CONTROL DE QUALITAT
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les
condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les
instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de
procedir segons determina el Director.
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Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es
realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels
materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en
aquest plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans
auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar
fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra.
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de
l'obra.
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori
oficial designat pel Director, perquè les efectuï.
12. MODIFICACIONS DEL PROJECTE
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el
programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència
o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a
què es refereixi.
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegirne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de
Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en
el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les
condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per
la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista
ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i l'Administració acordarà el que cregui adient.
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades
al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les
modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n
pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible
dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva
licitació.
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les.
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta, totalment o parcial, totes les obres que
cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de
l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació.
13. AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi
ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui
oportunes.
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements
necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha
d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament
aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat.
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència
del Director.
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les
prescripcions particulars quant a això.
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Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel
seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de
Preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la
forma d'abonament en convenir el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a
l'admès a la pràctica habitual.
14. VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES
14.1. Generalitats
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i
les modificacions autoritzades.
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació
valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini
de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els
pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació
final per a la confirmació o la rectificació.
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als
preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als
que es fixen contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el
Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en
els pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix
document, bé si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte.
Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres
obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents
components del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules
administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat.
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i
acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que
no hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus.
14.2. Valoració d’obres defectuoses acceptables
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les
condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest
proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa
i refer-la, d’acord amb les expressades condicions.
14.3. Preus contradictoris
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està
compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de
les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema:
El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit,
sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.
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El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de
fixar.
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol
petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda
així formalitzat el preu contradictori.
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la
propietat que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos.
14.4. Excés d’obra
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències
entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització.
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la
direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.
14.5. Obres incompletes
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi
consten, segons el Quadre de Preus Núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import
de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra
fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre.
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en
insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que
constitueixen els referits preus.
14.6. Partides alçades
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de
ser executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades
com les restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus núm. 1, i si es
tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi
contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra.
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels
treballs en les condicions adequades.
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les
despeses d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris.
14.7. Abonaments de provisions
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que
desapareguin de les obres o es deteriorin, es poden valorar, al parer del Director, al 75 %
del preu que figura en el Quadre de Preus núm. 1. En cas de rescissió del contracte es
paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades.
14.8. Obres imprevistes
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el
Pressupost, en preus contradictoris precisos.
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El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació
del pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als
preus oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.
14.9. Esgotaments
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les
unitats d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució
del rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren
inclosos en els preus de les unitats.
14.10. Mitjans auxiliars
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans
auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a
la terminació dels treballs.
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser
utilitzats per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat
d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del
valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no
assolís la xifra anteriorment esmentada.
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop
acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús
hagi donat lloc.
15. OBRES COMPLEMENTÀRIES
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa, no es poden preveure o detallar
suficientment, sinó és en el decurs dels treballs.
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna
el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.
16. SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista
ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense
aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent.
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió
pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre
altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització
de la maquinària, les instal·lacions i el personal.
17. REVISIÓ DE PREUS
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la
clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el
contracte.
18. RESCISSIÓ
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.
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En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran
les provisions que s’haguessin efectuat.
19. FIANCES
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació,
dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present
Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb
deducció de la baixa de concurs.
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les
liquidacions parcials.
20. TERMINI D’EXECUCIÓ
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament
dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres
compreses en el present Plec de Condicions.
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada
una multa de quantitat a fixar pel Director.
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs
en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament
necessària per part de la Direcció d’Obra.
En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores següents, es
durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.
21. RECEPCIÓ DE LES OBRES
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al
Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres i
les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon
estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals
es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin
pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el
termini de deu dies.
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director
donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats,
fixant-se un termini per efectuar-li-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres
requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta.
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de
no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable.
22. TERMINI DE GARANTIA
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació
distinta.
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec
o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produirse en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet
els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té dret al reembossament de
l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes.
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23. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després de que la
Contracta hagi acreditat que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments
que es relacionen amb les obres.
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i
terrenys, que hagin ocupat.
24. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per
les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució.
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els
pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén
que n'està conforme.
25. CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament
atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra.
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les
altres contribucions, impostos i arbitris.

El Perelló, juny de 2017

Tècnic autor del projecte,

Alejandro Lerma Gómez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat Nº 15.443
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B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 -

NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats
que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar
l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
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- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la
UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B065 -

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065C36C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó 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.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de l'EHE-08.
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 HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, 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
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 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.
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:
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- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en
dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM
52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T,
CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T,
CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 1971)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició
(taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:

5

PROJECTE DE REPOSICIÓ DELS DOMOS I LA CANONADA
DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L’EDAR DE TARRAGONA NORD
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con ¦
Condicions
¦
¦ d'Abrams(mm) ¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦ H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦
¦ H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada,
per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

¦
¦
¦

i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat,

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària ¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦ 350 ¦
¦
25
¦ 370 ¦
¦
20
¦ 385 ¦
¦
16
¦ 400 ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat,
per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de
prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm;
0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció
d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense
haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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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).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i
les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2
provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el
formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de
la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
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
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Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió
Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una
antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència
(UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN
12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del
contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova
amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents
assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els
assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N
pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >=
fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
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- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma
contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix
formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos
valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la
tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada
que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el
número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa
trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire
ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris
a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció
indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es
realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de
prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars.
Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del
Contractista.
Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la
taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió
controlat.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B3 -

MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B34121.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
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.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota
la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre
nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o
fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un
0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de
connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
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- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre
nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant
soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements
aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)
Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado.
Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica
(segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació
següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
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- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha
d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant
l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els
valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el
projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat,
hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar
mitjançant:
La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant,
designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el
límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on
es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas,
s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a
ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot,
s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori
acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un
laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques,
les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura
resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les
comprovacions experimentals.
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- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la
mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada
mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions
de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres
més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans.
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una
única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es
determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques
d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les
armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels
seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista
en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències
documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es
fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del
procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control
plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o
abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats
conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de
tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen
les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i
si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions
d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una
pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga
compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti
defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa,
prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB1 -

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB19420,BFB1J420.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.
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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.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera
permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la
bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦ a 20°C (bar) ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦ PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦ PE 100
¦ 12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦ SDR 7,4 ¦ SDR 11 ¦ SDR 17 ¦ SDR 26 ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦ PN 10 ¦ PN 6 ¦
¦ PN 4 ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦ PN 16 ¦ PN 10 ¦ PN 6 ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ - ¦ - ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ - ¦ - ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦ - ¦ - ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦ - ¦ - ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦ DN ¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦ màxima ¦
¦
¦ mín. ¦ màx. ¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦ 16 ¦ 16,0 ¦ 16,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 20 ¦ 20,0 ¦ 20,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 25 ¦ 25,0 ¦ 25,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 32 ¦ 32,0 ¦ 32,3 ¦ 1,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 40,0 ¦ 40,4 ¦ 1,4 ¦
¦ 50 ¦ 50,0 ¦ 50,4 ¦ 1,4 ¦
¦ 63 ¦ 63,0 ¦ 63,4 ¦ 1,5 ¦
¦ 75 ¦ 75,0 ¦ 75,5 ¦ 1,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 90,0 ¦ 90,6 ¦ 1,8 ¦
¦ 110 ¦ 110,0 ¦ 110,7 ¦ 2,2 ¦
¦ 125 ¦ 125,0 ¦ 125,8 ¦ 2,5 ¦
¦ 140 ¦ 140,0 ¦ 140,9 ¦ 2,8 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 160,0 ¦ 161,0 ¦ 3,2 ¦
¦ 180 ¦ 180,0 ¦ 181,1 ¦ 3,6 ¦
¦ 200 ¦ 200,0 ¦ 201,2 ¦ 4,0 ¦
¦ 225 ¦ 225,0 ¦ 226,4 ¦ 4,5 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 250,0 ¦ 251,5 ¦ 5,0 ¦
¦ 280 ¦ 280,0 ¦ 281,7 ¦ 9,8 ¦
¦ 315 ¦ 315,0 ¦ 316,9 ¦ 11,1 ¦
¦ 355 ¦ 355,0 ¦ 357,2 ¦ 12,5 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 400,0 ¦ 402,4 ¦ 14,0 ¦
¦ 450 ¦ 450,0 ¦ 452,7 ¦ 15,6 ¦
¦ 500 ¦ 500,0 ¦ 503,0 ¦ 17,5 ¦
¦ 560 ¦ 560,0 ¦ 563,4 ¦ 19,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦ 630,0 ¦ 633,8 ¦ 22,1 ¦
¦ 710 ¦ 710,0 ¦ 716,4 ¦
¦
¦ 800 ¦ 800,0 ¦ 807,2 ¦
¦
¦ 900 ¦ 900,0 ¦ 908,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000 ¦ 1000,0 ¦ 1009,0 ¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte
1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno
(PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte
2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno
(PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno
(PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
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.
- 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
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB2 -

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB26450.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.
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.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
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Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera
permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la
bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦ a 20°C (bar) ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦ PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦ PE 100
¦ 12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦ SDR 7,4 ¦ SDR 11 ¦ SDR 17 ¦ SDR 26 ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦ PN 10 ¦ PN 6 ¦
¦ PN 4 ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦ PN 16 ¦ PN 10 ¦ PN 6 ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ - ¦ - ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ - ¦ - ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦ - ¦ - ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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¦ 630 ¦ - ¦ - ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦ DN ¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦ màxima ¦
¦
¦ mín. ¦ màx. ¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦ 16 ¦ 16,0 ¦ 16,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 20 ¦ 20,0 ¦ 20,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 25 ¦ 25,0 ¦ 25,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 32 ¦ 32,0 ¦ 32,3 ¦ 1,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 40,0 ¦ 40,4 ¦ 1,4 ¦
¦ 50 ¦ 50,0 ¦ 50,4 ¦ 1,4 ¦
¦ 63 ¦ 63,0 ¦ 63,4 ¦ 1,5 ¦
¦ 75 ¦ 75,0 ¦ 75,5 ¦ 1,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 90,0 ¦ 90,6 ¦ 1,8 ¦
¦ 110 ¦ 110,0 ¦ 110,7 ¦ 2,2 ¦
¦ 125 ¦ 125,0 ¦ 125,8 ¦ 2,5 ¦
¦ 140 ¦ 140,0 ¦ 140,9 ¦ 2,8 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 160,0 ¦ 161,0 ¦ 3,2 ¦
¦ 180 ¦ 180,0 ¦ 181,1 ¦ 3,6 ¦
¦ 200 ¦ 200,0 ¦ 201,2 ¦ 4,0 ¦
¦ 225 ¦ 225,0 ¦ 226,4 ¦ 4,5 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 250,0 ¦ 251,5 ¦ 5,0 ¦
¦ 280 ¦ 280,0 ¦ 281,7 ¦ 9,8 ¦
¦ 315 ¦ 315,0 ¦ 316,9 ¦ 11,1 ¦
¦ 355 ¦ 355,0 ¦ 357,2 ¦ 12,5 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 400,0 ¦ 402,4 ¦ 14,0 ¦
¦ 450 ¦ 450,0 ¦ 452,7 ¦ 15,6 ¦
¦ 500 ¦ 500,0 ¦ 503,0 ¦ 17,5 ¦
¦ 560 ¦ 560,0 ¦ 563,4 ¦ 19,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦ 630,0 ¦ 633,8 ¦ 22,1 ¦
¦ 710 ¦ 710,0 ¦ 716,4 ¦
¦
¦ 800 ¦ 800,0 ¦ 807,2 ¦
¦
¦ 900 ¦ 900,0 ¦ 908,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000 ¦ 1000,0 ¦ 1009,0 ¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte
1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno
(PE). Parte 1: Generalidades.
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UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte
2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno
(PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno
(PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
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.
- 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
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de 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 158742.
El tub ha de portar marcades, cada m, les dades següents:
- Referència a la norma EN 15874
- Nom del fabricant o marca comercial
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- 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 CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades (ISO 15874-1:2003).
UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO 15874-2:2003).
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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 CRITERIS 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
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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.
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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 CRITERIS 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 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2C -

SAFATES AÏLLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2C10ET,BG2C10G0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat.
S'han considerat els tipus següents:
- Safata amb fons llis
- Safata amb fons perforat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir les vores conformades, de manera que permetin el tancament a pressió de la coberta.
Ha de presentar una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a
l'eix i sense rebaves.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1): CL-s3,d0
Rigidesa dielèctrica (UNE 21-316): Alta
Conductivitat tèrmica: Baixa
Potència de servei: <= 16 kW
FONS LLIS:
Grau protecció (UNE 20-324): IP-429
Les dimensions s'han d'expressar-se: Alçària x amplària
FONS PERFORAT:
Grau protecció (UNE 20-324): IP-229
Les dimensions han d'expressar-se: Amplària
Temperatura de servei (T): -20°C <= T <= +60°C
Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): >= 81°C/mm, >= 64°C/ 1/10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
En mòduls d'una llargària de 3 m i s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Tipus de PVC
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a les normes
Emmagatzematge: Sota cobert i protegit contra la pluja i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG31 -

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG312730.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb
conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i
pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K
(AS) 0,6/1 kV.
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.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a
l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm) ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels
conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions
de la norma UNE 21123-4.
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Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels
conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento
de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento
de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de
quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes
aplicables en cada cas:
Rigidesa dielèctrica (REBT)
Resistència d'aïllament (REBT)
Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
Control dimensional (Documentació del fabricant)
Extinció de flama (UNE-EN 50266)
Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri
de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig
especificat.
Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
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Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o
empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina
que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o
rebutjada tota o part del material que la composa.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG41 -

INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG416DJB,BG416DJ9.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits,
tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i
tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per
a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell
- Número d'ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a l'interior d'un
rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal.
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de
l'interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant fletxes
que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a
l'exterior de l'interruptor.
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l'esquema
de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts
no fixes de l'interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
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- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions
següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània
ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels cables
d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts
no fixes de l'interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre
una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han
d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor
automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de
fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre el perfil.
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats l'interruptor i els accessoris.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i
verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar
l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs
i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics
diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de
diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus
diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG42 -

INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG42G2KH.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i 'Lliure mecanisme' en front de corrents de
defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els
símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix.
Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts
movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar
conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats a la
regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a
mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols
normalitzats
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Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a
l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui
instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de
l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades
com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols
normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor
automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un
sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de
connexió per a la unió amb l'interruptor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de
protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

28

PROJECTE DE REPOSICIÓ DELS DOMOS I LA CANONADA DEL
REACTOR BIOLÒGIC DE L’EDAR DE TARRAGONA NORD
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i
verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar
l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs
i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics
diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de
diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus
diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW2108T,BGW2108F.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap
cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre
de safata.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW42000,BGW41000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores,
interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap
cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM4 -

PURGADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJM4U010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Purgadors de fosa de 10, 16 o 25 bar de pressió nominal.
S'han considerat els tipus següents:
- Purgadors per a muntar embridats
- Purgadors per a muntar roscats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
- Cos de fosa
- Boia esfèrica
- Tapa superior de fosa
- Purgador muntat a la part superior de la tapa.
- Junt elastomèric entre el cos i la tapa
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida.
La boia ha de ser totalment esfèrica.
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment.
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior.
La brida pot ser fixa u orientable.
Ha de ser estanc fins i tot a molt baixa pressió.
Tant el cos com la tapa i tots els elements que el conformen han de ser interiorment i exteriorment resistents a la corrosió.
En cas de treballar amb fluids o mitjans agressius, s'haurà de reforçar aquesta protecció amb recobriments adequats.
La tapa i el cos han d'anar units amb cargols resistents a la corrosió.
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La tovera de descàrrega de l'aire pot ser regulable o pilotada.
Ha d'estar calibrada en funció de la pressió nominal del purgador.
Poden incorporar una vàlvula de tancament per anular la seva funció. També poden portar una vàlvula de buidat que
permeti comprovar el seu funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PER A ROSCAR:
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
PER A EMBRIDAR:
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE:
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM6 -

MANÒMETRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJM6U020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.

31

PROJECTE DE REPOSICIÓ DELS DOMOS I LA CANONADA
DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L’EDAR DE TARRAGONA NORD
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

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.
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BMD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
BMD6 - CONDUCTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMD6U010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductors blindats i apantallats.
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits de detecció i alarma.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors.
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions respectius segons la seva
composició.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-014.
Ha d'estar protegit contra interferències.
Han de portar un dispositiu antisabotatge.
Capacitat: 90 pF/m
Recobriment pantalla: >= 75%
Temperatura de servei: 0 - 60°C
Tensió de servei: 250 V
Tensió de prova: 1000 V
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles de 100 m.
L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de cable
- Secció nominal
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst per a les conexions.
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.
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I
SEGURETAT
EMD - INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
EMD6 -

CONDUCTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMD6U010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Introducció del cable dins el tub de protecció.
- Connexió al circuit de detecció corresponent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes.
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019).
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G228 -

REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2285B0T.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o
per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es
disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix
nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi
danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de
tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
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Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base
per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix
<= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat
mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o
d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element
han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència
necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal
procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície
contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria
orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura
ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una
mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la
humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de
la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de
l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de
reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual té una importància fonamental en el
control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en
el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones
contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes
justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec
de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En
general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost
algun els errors que hagin sorgit.
GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
GFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GFB2645T,GFB1942T,GFB1J42T.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C
S'han considerat els tipus d'accessoris següents:
- Peces en forma de T per a derivacions
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció
- Peces per a reduccions de diàmetre
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles
(muntants, instal·lacions d'hidrants, 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 (sala de calderes, instal·lació de bombeig, 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:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
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 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.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
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unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió
definit per a la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha
de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
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.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ Polietilè ¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦ A 0°C ¦ <= 50 x Dn ¦
<= 40 x Dn
¦
¦ A 20°C ¦ <= 20 x Dn ¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
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.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
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.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs,
etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦ Trams ¦ Trams
¦
¦ (mm) ¦ verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm) ¦ (mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310 ¦ 240
¦
¦ 20 ¦
390 ¦ 300
¦
¦ 25 ¦
490 ¦ 375
¦
¦ 32 ¦
630 ¦ 480
¦
¦ 40 ¦
730 ¦ 570
¦
¦ 50 ¦
820 ¦ 630
¦
¦ 63 ¦
910 ¦ 700
¦
+-------------------------------------+
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:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 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.

37

PROJECTE DE REPOSICIÓ DELS DOMOS I LA CANONADA
DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L’EDAR DE TARRAGONA NORD
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
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.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
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.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la
unió.
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 rentarla.
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.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.
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 CRITERIS 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.
ACCESSORIS:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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:
- 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 segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
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:
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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.
GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
GFC - TUBS DE POLIPROPILÈ
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 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
¦
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+---------------------------------------------------+
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
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 rentarla.
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.
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3.- UNITAT I CRITERIS 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.
GG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
GG2 - TUBS I CANALS
GG2C - SAFATES AÏLLANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GG2C1E4T,GG2C1G52.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Directament sobre paraments verticals
- Sobre suports horitzontals
- Sobre suports verticals
- Suspesa de paraments horitzontals
- En terra tècnic
- Encastada
- En forats d'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports
- Fixació i anivellament dels suports
- Fixació de la safata
- Tall als canvis de direcció i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport.
Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La distància entre suports ha de ser < 1 m, amb un
mínim de tres per safata, fixats al parament amb tacs i cargols.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer mitjançant una peça d'unió fixada
amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC.
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària 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 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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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 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.
GG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
GG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
GG31 -

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GG312736.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de
vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per
simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de
protecció.
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No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti
perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que
ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en
cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable
fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el
mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada
pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes
fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta
aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en
les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre
suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per
sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament,
situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar
embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable.
El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del
cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi
entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a
cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari
per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
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El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a
la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons
cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut
respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
GG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
GG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ
GG41 -

INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GG416DJB,GG416DJ9.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits,
tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i
tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas,
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En
aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
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Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en
la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense
tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
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- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no
previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats
d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
GG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
GG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ
GG42 -

INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GG42G2KH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en
la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme
de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc.
Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme
de fixació disposat per a tal fi.
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BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc.
Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas,
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de connexió que
incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense
tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits.
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- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no
previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats
d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
GJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA I REG
GJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
GJM4 -

PURGADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GJM4U010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Purgadors de fosa muntats en pericó de canalització soterrat.
S'han considerat els tipus de muntatge següents:
-

Enroscats
Embridats

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Purgadors enroscats:
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat
- Connexió a la xarxa
- Prova d'estanquitat
Purgadors embridats:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de situar en els punts més elevats de la xarxa, a prop d'una clau de pas en derivació i a dins d'un pericó, el qual ha de
complir les condicions exigides a la seva partida d'obra.
L'eix ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.
Els eixos del purgador i de la clau de pas, han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a l'eix de la canonada
principal.
La separació entre el purgador i les parets del pericó ha de ser la necessària per tal de permetre la seva manipulació.
Na ha d'haver fuites entre el purgador i la clau de pas.
Ha de quedar connectat 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'execució:
- Posició: ± 30 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PURGADORS ENROSCATS:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant les cintes d'estanquitat adients.
En el cas de muntatge enroscat, cal no forçar ni malmetre la rosca..
Abans de realitzar la instal·lació cal netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques s'han de retirar en el moment de fer la instal·lació.
PURGADORS EMBRIDATS:
L'estanquitat de les unions es realitzarà emprant les juntes adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFA/1975, 'Instalaciones de
Fontanería Abastecimiento'
GJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA I REG
GJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
GJM6 -

MANÒMETRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GJM6U020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.
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:
Ha d'anar connectat a la xarxa.
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i indicada de manera visible.
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el
correcte.
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip
funcionant.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. 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.
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.
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.
GN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
GN4 - VÀLVULES DE PAPALLONA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GN4246FT,GN4246J7.
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'estanqueitat.
- 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 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.
VÀLVULA AMB MOTOR:
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades
per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb
les parets.
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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 rentarla.
VÀLVULA AMB MOTOR:
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
VÀLVULA AMB MOTOR:
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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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDIFICI
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K22 - MOVIMENTS DE TERRES
K222 -

EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K222141C.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o
manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització
d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida
d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa
de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la
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resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la
sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre
durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar
la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els
talussos.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi la DF.
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan reblertes de formigó, i en
condicions de suportar les empentes del terreny.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el
martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a
los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o
entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs'
de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació
de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no accepti per a
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
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(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
K8 - REVESTIMENTS
K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
K878 -

TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K878C652.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El sistema de neteja a
utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin
eliminar.
S'han considerat els tipus de neteja següents:
- Sistemes a base d'aigua:
- Aigua nebulitzada
- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)
- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)
- Apòsits aquosos amb materials absorvents
- Sistemes a base de detergents o productes químics:
- Agents quelants en suspensió en un gel
- Resines d'intercanvi iònic
- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.
- Sistemes abrasius
- Sistemes manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a netejar
- Protecció de la resta de la façana
- Execució de les operacions pròpies de la neteja
- Repàs i neteja final
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen conservadorsrestauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de
quedar alterada la textura superficial del parament.
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir el transport d'aigua en fase
de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir
un canvi de color, ni s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni
produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador.
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció adequat.
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les
parts afectades.
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill de migració de
sals a la superfície o formació de taques.
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense deteriorar
immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica.
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure l'efecte de la neteja
sobre el material.
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més dèbils de la façana o els
que no es netegen.
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a netejar
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt deteriorades.
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S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar.
SISTEMES A BASE D'AIGUA:
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per escorriment.
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta s'han de fer anàlisis del
contingut de clorurs, sulfats i nitrats.
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, ha d'actuar en fase de
caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o
molt alterades.
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5.
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics.
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS
SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
NETEJA AMB BISTURÍ:
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
K9 - PAVIMENTS
K9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
K9G1 -

PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9G117B1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser
d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts
en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb
poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de
retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 10% del gruix
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
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-

En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó
humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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L-

PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'EDIFICACIÓ

L1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
L12 - IMPLANTACIONS D'OBRA
L12C -

PLATAFORMES MÒBILS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics que formen una estructura per apuntalar un element vertical, així com
lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes elevadores mòbils per a realització de treball en alçada.
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:
La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega de la plataforma.
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui formació específica del seu
funcionament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis, especialment
línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions
col·locats.
La col·locació de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
En el cas que els mòduls de la bastida hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalamentent passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió
periòdica total de conjunt.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:
Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats prèviament amb l'empresa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de
proyecto y requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de
tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.

El Perelló, juny de 2017

Tècnic autor del projecte,

Alejandro Lerma Gómez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat Nº 15.443
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

L21DU01T

Num.
1

u

PRESSUPOST EMATSA EDAR TGN NORD
TREBALLS PREVIS

Desmuntatge per a substitució de conducció metàl·lica de ventilació de diàmitre 350 mm de diàmetre com a
màxim, muntada superficialment, difusors existents i equips, amb mitjans manuals i càrrega amb grua sobre
camió o contenidor. Càrrega i transport fins abocador.

Text

Tipus

Reactor biològic

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

K878C652
Num.
1

m2

2,000

Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar. Càrrega i transport fins
abocador de residus.

Text

Tipus

Superficie muntatge difusors

[C]

[D]

[E]

[F]

750,000

1

01
02

GG2C1E4P

Num.
1

m

Text

750,000

PRESSUPOST EMATSA EDAR TGN NORD
COL·LECTORS I DIFUSORS AIRE EN ELS REACTORS

Sistema d'aireació per a un reactor per 72 difusors plans Aerostrip tipus Q-4,0-EU o similar, amb cos de PVC i
membrana de Poliuretà, incloent tubs, conexions, elements d'unió fins a col·lector i la seva fixació sobre solera,
d'acords plànols. Totalment instal·lat i provat.
Tipus

REACTORS BIOBOLIGS

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EFB1942P

Num.
1
2

m

Text

2,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, part proporcional accessoris i fixat amb elements inox
superficialment. Totalment acabat i provat.
Tipus

Graelles - tram llarg
Graelles - Tram curt

[C]

[D]

[E]

2,000
2,000

9,000
9,000

6,000
3,000

[F]

EFB1645P

Num.
1

m

Text

162,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, part proporcional accessoris i fixat amb
elements inox superficialment. Totalment acabat i provat.
Tipus

Graelles difusors

[C]

[D]

1,000

144,000

[E]

[F]

EFB1J42P

Num.

Text

m

TOTAL Fórmula

144,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

108,000 C#*D#*E#*F#
54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

750,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

144,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, part proporcional accessoris i fixat amb elements
inox superficialment. Totalment acabat i provat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

Graelles llarges
Graelles curtes
3 Baixants a graella

6,000
2,000
8,000

2

20,000
13,000
6,400

120,000 C#*D#*E#*F#
26,000 C#*D#*E#*F#
51,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

JNV19X0P
Num.
1

u

197,200

Jornada per a execució de les proves fuites i funcionament dels difusors per baixants.

Text

Tipus

Graelles difusors

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

1

01
03
01

GF0I300T

Num.
1

m

8,000

PRESSUPOST EMATSA EDAR TGN NORD
COL·LECTORS D'AIRE PER A DIFUSORS I VALVULERIA
COL·LECTORS PRINCIPALS

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de DN315 de diàmetre nominal reduït a DN250 amb dues
sortides DN250 per a la renovació de la canonada, inclou TE de DN315 a DN250, reducció PP-H PN6 de 315 a
250, colzes de 90º i 15º , part proporcional d'accessoris, brides inox AISI 316L, suportació en perfils U inox AISI
316L, tornilleria inox, fixació a parament vertical i accessoris necessaris d'acord plànol. Soldadura executada
sota procediments homologats i soldadures homologades,realitzades per empresa especialista amb certificat en
vigor. Les brides d'acer inoxidable AISI 316L segons DIn2576 PN10 Tipus01A, amb junta i cargoleria inclosa.
Totalment connectat, netejat i provat.

Text

Tipus

Canonada principal

[C]

[D]

2,000

13,000

[E]

[F]

GF0I30TT

Num.
1

m

26,000

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de DN250 de diàmetre nominal per a la renovació de la
canonada, inclou TE de DN250,part proporcional d'accessoris, brides inox AISI 316L, brides cegues inox AISI
316Lsuportació en perfils U inox AISI 316L, tornilleria inox, fixació a parament vertical i accessoris necessaris
d'acord plànol. Soldadura executada sota procediments homologats i soldadures homologades. Les brides
d'acer inoxidable AISI 316L segons DIn2576 PN10 Tipus01A, amb junta i cargoleria inclosa. Totalment
connectat, netejat i provat.

Text

Tipus

Canonada principal

[C]

[D]

2,000

43,000

[E]

[F]

1

01
03
02

GF0I30TP

Num.
1

m

Text

Canonada secundaria

TOTAL Fórmula

86,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

2

86,000

PRESSUPOST EMATSA EDAR TGN NORD
COL·LECTORS D'AIRE PER A DIFUSORS I VALVULERIA
COL·LECTORS SECUNDARIS

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de DN250 de diàmetre nominal amb dues sortides a DN 160
per ramal per a la renovació de la canonada, inclou colzes 90º, carret embridat PP DN160 PN6 de 1 m per
sortida, part proporcional d'accessoris, brides inox AISI 316L, brides cegues inox AISI 316L, suportació en
perfils U inox AISI 316L, tornilleria inox, fixació a parament horitzontal i accessoris necessaris d'acord plànol.
Soldadura executada sota procediments homologats i soldadures homologades. Les brides d'acer inoxidable
AISI 316L segons DIn2576 PN10 Tipus01A, amb junta i cargoleria inclosa. Totalment connectat, netejat i provat.
Tipus

[C]

[D]

4,000

10,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

40,000 C#*D#*E#*F#

EUR

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
03
03

GN4246FT

Num.
1

u

40,000

PRESSUPOST EMATSA EDAR TGN NORD
COL·LECTORS D'AIRE PER A DIFUSORS I VALVULERIA
VALVULERIA I ACCESSORIS

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 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 reductor actuador Eléctric DREHMO iMATIC
DPiM-150, tipus de servei S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph, muntada superficialment

Text

Tipus

Valvules baixants

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

GN4246J7

Num.
1

u

8,000

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 300 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 actuador elèctrico DREHMO iMATIC
DPiM-450,tipus de servei S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph, muntada superficialment

Text

Tipus

Valvules colector principal

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

GJMBU110
Num.
1

u

2,000

Mesurador de cabal per a canonades endress hausser t-mass B 150, 6BABL1, 235mm 9´´, referencia
6BABL1-AADBCAASAGA1H+ o similar.

Text

Tipus

Col·lector secundaris

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

GJM6U020
Num.
1

u

4,000

Tranductor de pressió endress hausser, Cerabar M PMC51 refència PMC51-AA11IA1CGBGMJA o similar,
muntat a la canonada i provat

Text

Tipus

Col·lector Secundaris

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

GJM4U010
Num.
1

u

2,000

Valvula solenoide 1´´ amb cos de inox, col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge,
completament instal·lat

Text

Tipus

Baixants graella difusors

[C]

[D]

[E]

8,000

01
04
01

[F]

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

3

8,000

PRESSUPOST EMATSA EDAR TGN NORD
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I CONTROL
OBRA CIVIL

EUR

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

AMIDAMENTS
1

K222141C
Num.
1

Pàg.:

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Text

Tipus

Fins Galeria

[C]

[D]

[E]

8,500

0,300

0,800

[F]

G2285B0T
Num.
1

m3

2,040

Rebliment manual i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Text

Tipus

Fins Galeria

[C]

[D]

[E]

8,500

0,300

0,800

[F]

K9G117B1
Num.
1

m2

2,040

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

Text

Tipus

Fins Galeria

[C]

[D]

8,500

0,300

[E]

[F]

1

01
04
02

GG319636
Num.
1
2
3
4
5
6

m

Text

2,550

PRESSUPOST EMATSA EDAR TGN NORD
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I CONTROL
INSTAL·LACIÓ CABLEJAT I PROTECCIO

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata
Tipus

Actuadors vàlvules Col sec 1
Actuadors vàlvules Col sec 2
Actuadors vàlvules Col sec 3
Actuadors vàlvules Col sec 4
Actuadors vàlvules Col prin
Resta equips

[C]

[D]

[E]

[F]

254,000
226,000
160,000
240,000
90,000
90,000

EMD6U010
Num.
1
2
3
4
5
6

m

Text

[C]

[D]

[E]

254,000
226,000
160,000
240,000
90,000
525,000

GG2C1G52

m

1.060,000

[F]

TOTAL Fórmula

254,000
226,000
160,000
240,000
90,000
525,000
TOTAL AMIDAMENT

3

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub
Tipus

Actuadors vàlvules Col sec 1
Actuadors vàlvules Col sec 2
Actuadors vàlvules Col sec 3
Actuadors vàlvules Col sec 4
Actuadors vàlvules Col prin
Resta equips

TOTAL Fórmula

254,000
226,000
160,000
240,000
90,000
90,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

2,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

2,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

2,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

4

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1.495,000

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, muntada sobre suports
horitzontals
EUR

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

Lateral reactor i galeria

[C]

[D]

[E]

[F]

120,000

GG42G2KH

Num.
1

u

120,000

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Text

Tipus

Protecció linees

[C]

[D]

[E]

[F]

11,000

GG416DJB

Num.
1

u

11,000

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

Text

Tipus

Actuadors

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

GG416DJ9

Num.
1

u

10,000

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

Text

Tipus

Equips mesura

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EG22TD1K

Num.
1

m

2,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Text

Tipus

Fins galeria

[C]

[D]

2,000

8,500

[E]

[F]

1

01
05

XPA900SS
Num.
1

pa

17,000

PRESSUPOST EMATSA EDAR TGN NORD
SEGURETAT I SALUT

Partida alçada a justificar per Seguretat i Salut

Text

Tipus

General

[C]

[D]

[E]

1,000

01
06

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

5

1,000

PRESSUPOST EMATSA EDAR TGN NORD
GESTIO DE RESIDUS

EUR

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

AMIDAMENTS
1

XPA900GR
Num.
1

Pàg.:

pa

Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus

Text

Tipus

Gestió residus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

01
07

XPA10001
Num.
1

Text

pa

TOTAL Fórmula

1,000

PRESSUPOST EMATSA EDAR TGN NORD
PARTIDES ALÇADES

Partida alçada a justificar per varis i imprevisto d'obra
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

22,14000

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

19,23000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

19,88000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

22,88000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

19,05000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

19,77000

€

A0140000

h

Manobre

18,44000

€

A0150000

h

Manobre especialista

18,85000

€

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

C1503300

h

Camió grua de 3 t

C150GB06

h

Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària

C2003000

h

Remolinador mecànic

CL40AAAA

h

Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

CZ172000

h

Màquina de raig d'aigua a pressió

6,15000

€

46,69000

€

107,25000

€

5,20000

€

42,58000

€

4,32000

€

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS

B0111100

l

Aigua desionitzada no polaritzada

0,35000

€

B065C36C

m3

Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

90,71000

€

B0A72R00

u

Abraçadora inox, de 160 mm de diàmetre interior i elements inox per a la seva fixació en parament.

5,50000

€

B0A75E00

u

Abraçadora, de 32 mm de diàmetre interior i elements inox per a fixació sobre parament

3,50000

€

B0A75K02

u

Abraçadora, de 63 mm de diàmetre interior i elements inox per a fixació en parament.

2,50000

€

B0B34121

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,39000

€

BF0IN25T

m

Canonada PP-H PN6, DN250, tot soldat d'acord plànol

55,00000

€

BF0IN300

m

Canonada de PP-H de DN 315 PN 6, tot soldat d'acord plànol

88,60000

€

BF0IN30T

u

Part proporcional d'elements de muntatge de perfils en U inox AISI 316 L per a suportació en
parament vertical

154,05000

€

BF0IN3TT

u

Accessoris per a tubs PP-H, colzes PP-H PN6, brides inox PN10, TE PP-H, carret embridat PP
PN6 i tornilleria inox per al muntatge.

57,00000

€

BFB16400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,52000

€

BFB19400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,69000

€

BFB1J400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

10,14000

€

BFWB1605

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

15,50000

€

BFWB1942

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

48,00000

€

BFWB1J42

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

112,43000

€

BFYB1605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000

€

BFYB1942

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,26000

€

BFYB1J42

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

1,64000

€

BG22TD10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,19000

€

BG2C10ET

u

Difusor pla Aerostrip tipus Q-4,0-EU, amb cos de PVC i membrana de Poliuretà, incluint tubs,
connexions i elements d'unió fins colector d'aire, d'acord plànols. Tot instal·lat.

439,66000

€

BG2C10G0

m

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm

14,83000

€

BG2Z10F0

m

Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària

8,09000

€

BG2Z2800

m

Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm d'alçària

6,17000

€

BG319630

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar,
de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,78000

€

BG416DJ9

u

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

120,41000

€

BG416DJB

u

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

122,77000

€

BG42G2KH

u

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma,
UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

129,80000

€
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BGW2108F

u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm
d'alçària i 200 mm d'amplària

1,92000

€

BGW2108T

u

Part proporcional d'elements inox de suport i fixació per a difusors en instal·lació sobre parament
horitzontal

39,50000

€

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,46000

€

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,41000

€

BGY210F1

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

4,99000

€

BJM4U010

u

Valvula solenoide 1´´ amb cos de inox, col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de
muntatge de inox AISI 316L

280,00000

€

BJM6U020

u

Tranductor de pressió endress hausser, Cerabar M PMC51 refència PMC51-AA11IA1CGBGMJA o
similar

540,00000

€

BJMBU110

u

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de llegir una velocitat de 0 a 15
m/s, per a un diàmetre de canonada de 25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital, de 4-20 mA,
RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb cabal instantani, cabal total i
velocitat

1.591,29000

€

BMD6U010

m

Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2

0,72000

€

BN4246F0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 150 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 reductor manual

1.235,25000

€

BN4246FT

u

Actuador Eléctrico DREHMO iMATIC DPiM-150 tipus de servei S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph

1.794,82000

€

BN4246J0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 300 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 reductor manual

1.789,50000

€

BN4246TT

u

Actuador Eléctrico DREHMO iMATIC DPiM-450 tipus de servei S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph

2.190,00000

€

BVAN9X0B

u

Jornada per a execució de les proves finals del funcionament de la instal·lació.

750,00000

€
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P-1

EFB1645P

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, part proporcional accessoris i
fixat amb elements inox superficialment. Totalment
acabat i provat.

Rend.: 1,000

Unitats

20,01

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000
A013M000

h
h

Oficial 1a muntador

0,120 /R x

22,88000 =

2,74560

Ajudant muntador

0,120 /R x

19,77000 =

2,37240

Subtotal:

5,11800

5,11800

Materials
BFWB1605 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,600

x

15,50000 =

9,30000

BFB16400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

0,52000 =

0,53040

BFYB1605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,02000 =

0,02000

B0A75E00

u

Abraçadora, de 32 mm de diàmetre interior i elements
inox per a fixació sobre parament

1,200

x

3,50000 =

4,20000

Subtotal:

14,05040

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07677

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

19,24517
0,76981

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

EFB1942P

m

14,05040

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, part proporcional accessoris i fixat amb
elements inox superficialment. Totalment acabat i
provat.

20,01498

Rend.: 1,000

Unitats

41,56

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,160 /R x

22,88000 =

3,66080

A013M000

h

Ajudant muntador

0,160 /R x

19,77000 =

3,16320

Subtotal:

6,82400

Materials
BFWB1942 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,600

x

48,00000 =

28,80000

BFYB1942

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000

x

0,26000 =

0,26000

BFB19400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

1,69000 =

1,72380

B0A75K02

u

Abraçadora, de 63 mm de diàmetre interior i elements
inox per a fixació en parament.

0,900

x

2,50000 =

2,25000

6,82400
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Subtotal:

33,03380

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10236

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

39,96016
1,59841

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

EFB1J42P

m

33,03380

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, part proporcional accessoris i fixat amb
elements inox superficialment. Totalment acabat i
provat.

41,55857

Rend.: 1,000

106,96

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,350 /R x

19,77000 =

6,91950

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

22,88000 =

4,57600

Subtotal:

11,49550

11,49550

Maquinària
CL40AAAA h

Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

0,350 /R x

42,58000 =

14,90300

C150GB06

Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària

0,200 /R x

107,25000 =

21,45000

h

Subtotal:

36,35300

36,35300

Materials
B0A72R00

u

Abraçadora inox, de 160 mm de diàmetre interior i
elements inox per a la seva fixació en parament.

0,900

x

5,50000 =

4,95000

BFB1J400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x

10,14000 =

10,34280

BFWB1J42 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,200

x

112,43000 =

22,48600

BFYB1J42

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000

x

1,64000 =

1,64000

BF0IN30T

u

Part proporcional d'elements de muntatge de perfils
en U inox AISI 316 L per a suportació en parament
vertical

0,100

x

154,05000 =

15,40500

Subtotal:

54,82380

54,82380

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17243

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

102,84473
4,11379

COST EXECUCIÓ MATERIAL

106,95852
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P-4

EG22TD1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000

Unitats

2,19

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000
A013H000

h
h

Oficial 1a electricista

0,025 /R x

19,88000 =

0,49700

Ajudant electricista

0,020 /R x

19,05000 =

0,38100

Subtotal:

0,87800

0,87800

Materials
BG22TD10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020

x

1,19000 =

Subtotal:

1,21380

1,21380

1,21380

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01317

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

2,10497
0,08420

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

EMD6U010

m

Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i
col·locat en tub

2,18917

Rend.: 1,000
Unitats

1,42
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015 /R x

22,88000 =

0,34320

A013M000

h

Ajudant muntador

0,015 /R x

19,77000 =

0,29655

Subtotal:

0,63975

0,63975

Materials
BMD6U010 m

Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2

1,000

x

0,72000 =

Subtotal:

0,72000
0,72000

0,72000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00960

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

1,36935
0,05477

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

G2285B0T

m3

Rebliment manual i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

1,42412

Rend.: 1,000

Unitats

51,35

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,450 /R x

18,85000 =

8,48250

A0140000

h

Manobre

2,030 /R x

18,44000 =

37,43320

Subtotal:
Maquinària

45,91570

45,91570
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C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,450 /R x

6,15000 =

Subtotal:

2,76750
2,76750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,68874

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

49,37194
1,97488

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

GF0I300T

m

2,76750

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de
DN315 de diàmetre nominal reduït a DN250 amb
dues sortides DN250 per a la renovació de la
canonada, inclou TE de DN315 a DN250, reducció
PP-H PN6 de 315 a 250, colzes de 90º i 15º , part
proporcional d'accessoris, brides inox AISI 316L,
suportació en perfils U inox AISI 316L, tornilleria inox,
fixació a parament vertical i accessoris necessaris
d'acord plànol. Soldadura executada sota
procediments
homologats
i
soldadures
homologades,realitzades per empresa especialista
amb certificat en vigor. Les brides d'acer inoxidable
AISI 316L segons DIn2576 PN10 Tipus01A, amb
junta i cargoleria inclosa. Totalment connectat, netejat
i provat.

51,34681

Rend.: 1,000

291,78

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

22,88000 =

6,86400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300 /R x

19,77000 =

5,93100

Subtotal:

12,79500

12,79500

Maquinària
CL40AAAA h

Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

0,300 /R x

42,58000 =

12,77400

C150GB06

Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària

0,300 /R x

107,25000 =

32,17500

h

Subtotal:

44,94900

44,94900

Materials
BF0IN3TT

u

Accessoris per a tubs PP-H, colzes PP-H PN6, brides
inox PN10, TE PP-H, carret embridat PP PN6 i
tornilleria inox per al muntatge.

1,000

x

57,00000 =

57,00000

BF0IN30T

u

Part proporcional d'elements de muntatge de perfils
en U inox AISI 316 L per a suportació en parament
vertical

0,500

x

154,05000 =

77,02500

BF0IN300

m

Canonada de PP-H de DN 315 PN 6, tot soldat
d'acord plànol

1,000

x

88,60000 =

88,60000

Subtotal:

222,62500

222,62500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19193

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

280,56093
11,22244

COST EXECUCIÓ MATERIAL

291,78336
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P-8

GF0I30TP

m

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de
DN250 de diàmetre nominal amb dues sortides a DN
160 per ramal per a la renovació de la canonada,
inclou colzes 90º, carret embridat PP DN160 PN6 de
1 m per sortida, part proporcional d'accessoris, brides
inox AISI 316L, brides cegues inox AISI 316L,
suportació en perfils U inox AISI 316L, tornilleria inox,
fixació a parament horitzontal i accessoris necessaris
d'acord plànol. Soldadura executada sota
procediments homologats i soldadures homologades.
Les brides d'acer inoxidable AISI 316L segons
DIn2576 PN10 Tipus01A, amb junta i cargoleria
inclosa. Totalment connectat, netejat i provat.

Rend.: 1,000

345,91

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,400 /R x

19,77000 =

7,90800

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400 /R x

22,88000 =

9,15200

Subtotal:

17,06000

17,06000

Maquinària
C150GB06

h

CL40AAAA h

Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària

0,200 /R x

107,25000 =

21,45000

Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

0,400 /R x

42,58000 =

17,03200

Subtotal:

38,48200

38,48200

Materials
BF0IN25T

m

Canonada PP-H PN6, DN250, tot soldat d'acord
plànol

1,000

x

55,00000 =

55,00000

BF0IN30T

u

Part proporcional d'elements de muntatge de perfils
en U inox AISI 316 L per a suportació en parament
vertical

0,500

x

154,05000 =

77,02500

BF0IN3TT

u

Accessoris per a tubs PP-H, colzes PP-H PN6, brides
inox PN10, TE PP-H, carret embridat PP PN6 i
tornilleria inox per al muntatge.

2,540

x

57,00000 =

144,78000

Subtotal:

276,80500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25590

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

332,60290
13,30412

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

GF0I30TT

m

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de
DN250 de diàmetre nominal per a la renovació de la
canonada, inclou TE de DN250,part proporcional
d'accessoris, brides inox AISI 316L, brides cegues
inox AISI 316Lsuportació en perfils U inox AISI 316L,
tornilleria inox, fixació a parament vertical i accessoris
necessaris d'acord plànol. Soldadura executada sota
procediments homologats i soldadures homologades.
Les brides d'acer inoxidable AISI 316L segons
DIn2576 PN10 Tipus01A, amb junta i cargoleria
inclosa. Totalment connectat, netejat i provat.

345,90702

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

276,80500

161,87

Preu

Parcial

€

Import
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A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

19,77000 =

4,94250

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

22,88000 =

5,72000

Subtotal:

10,66250

10,66250

Maquinària
C150GB06

h

CL40AAAA h

Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària

0,050 /R x

107,25000 =

5,36250

Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

0,250 /R x

42,58000 =

10,64500

Subtotal:

16,00750

16,00750

Materials
BF0IN25T

m

Canonada PP-H PN6, DN250, tot soldat d'acord
plànol

1,020

x

55,00000 =

56,10000

BF0IN30T

u

Part proporcional d'elements de muntatge de perfils
en U inox AISI 316 L per a suportació en parament
vertical

0,435

x

154,05000 =

67,01175

BF0IN3TT

u

Accessoris per a tubs PP-H, colzes PP-H PN6, brides
inox PN10, TE PP-H, carret embridat PP PN6 i
tornilleria inox per al muntatge.

0,100

x

57,00000 =

5,70000

Subtotal:

128,81175

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15994

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

155,64169
6,22567

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

GG2C1E4P

m

128,81175

Sistema d'aireació per a un reactor per 72 difusors
plans Aerostrip tipus Q-4,0-EU o similar, amb cos de
PVC i membrana de Poliuretà, incloent tubs,
conexions, elements d'unió fins a col·lector i la seva
fixació sobre solera, d'acords plànols. Totalment
instal·lat i provat.

161,86736

Rend.: 1,000

36.516,37

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

16,000 /R x

22,88000 =

366,08000

A013M000

h

Ajudant muntador

12,000 /R x

19,77000 =

237,24000

Subtotal:

603,32000

603,32000

Materials
BG2C10ET u

Difusor pla Aerostrip tipus Q-4,0-EU, amb cos de
PVC i membrana de Poliuretà, incluint tubs,
connexions i elements d'unió fins colector d'aire,
d'acord plànols. Tot instal·lat.

72,000

x

439,66000 =

31.655,52000

BGW2108T u

Part proporcional d'elements inox de suport i fixació
per a difusors en instal·lació sobre parament
horitzontal

72,000

x

39,50000 =

2.844,00000

Subtotal:

34.499,52000

34.499,52000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

9,04980

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

35.111,88980
1.404,47559

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

GG2C1G52

m

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm, amb 2
compartiments i amb coberta, muntada sobre suports
horitzontals

36.516,36539

Rend.: 1,000

Unitats

44,31

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000
A012H000

h
h

Ajudant electricista

0,082 /R x

19,05000 =

1,56210

Oficial 1a electricista

0,220 /R x

19,88000 =

4,37360

Subtotal:

5,93570

5,93570

Materials
BGY210F1

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

1,000

x

4,99000 =

4,99000

BG2C10G0 m

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm

1,020

x

14,83000 =

15,12660

BG2Z2800

m

Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60
mm d'alçària

1,020

x

6,17000 =

6,29340

BG2Z10F0

m

Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm
d'amplària

1,020

x

8,09000 =

8,25180

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i
200 mm d'amplària

1,000

x

1,92000 =

1,92000

BGW2108F u

Subtotal:

36,58180

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08904

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

42,60654
1,70426

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

GG319636

m

36,58180

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en canal o safata

44,31080

Rend.: 1,000

Unitats

2,38

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

19,05000 =

0,22860

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

19,88000 =

0,23856

Subtotal:

0,46716

0,46716

Materials
BG319630

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

x

Subtotal:

1,78000 =

1,81560

1,81560

1,81560
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00701

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

2,28977
0,09159

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

GG416DJ9

u

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

2,38136

Rend.: 1,000

134,55

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

19,05000 =

3,81000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

19,88000 =

4,57240

Subtotal:

8,38240

8,38240

Materials
BG416DJ9

u

BGW41000 u

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

1,000

x

120,41000 =

120,41000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,46000 =

0,46000

Subtotal:

120,87000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12574

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

129,37814
5,17513

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

GG416DJB

u

120,87000

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

134,55326

Rend.: 1,000

137,01

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

19,05000 =

3,81000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

19,88000 =

4,57240

Subtotal:

8,38240

Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,46000 =

0,46000

BG416DJB

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

1,000

x

122,77000 =

122,77000

u

8,38240
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

123,23000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12574

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

131,73814
5,26953

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

GG42G2KH

u

123,23000

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat
i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

137,00766

Rend.: 1,000

149,93

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

19,05000 =

3,81000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

19,88000 =

9,94000

Subtotal:

13,75000

13,75000

Materials
BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

0,41000 =

0,41000

BG42G2KH u

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat
i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de
4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

129,80000 =

129,80000

Subtotal:

130,21000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20625

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

144,16625
5,76665

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

GJM4U010

u

130,21000

Valvula solenoide 1´´ amb cos de inox, col·locat en
canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge,
completament instal·lat

149,93290

Rend.: 1,000

318,21

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600 /R x

22,88000 =

13,72800

A013M000

h

Ajudant muntador

0,600 /R x

19,77000 =

11,86200

Subtotal:

25,59000

25,59000

Materials
BJM4U010

u

Valvula solenoide 1´´ amb cos de inox, col·locat en
canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge de
inox AISI 316L

1,000

x

280,00000 =

Subtotal:

280,00000

280,00000

280,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,38385

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

305,97385
12,23895

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

GJM6U020

u

Tranductor de pressió endress hausser, Cerabar M
PMC51 refència PMC51-AA11IA1CGBGMJA o
similar, muntat a la canonada i provat

318,21280

Rend.: 1,000

573,68

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

22,88000 =

Subtotal:

11,44000
11,44000

11,44000

Materials
BJM6U020

u

Tranductor de pressió endress hausser, Cerabar M
PMC51 refència PMC51-AA11IA1CGBGMJA o similar

1,000

x

540,00000 =

Subtotal:

540,00000
540,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17160

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

551,61160
22,06446

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

GJMBU110

u

540,00000

Mesurador de cabal per a canonades endress
hausser t-mass B 150, 6BABL1, 235mm 9´´,
referencia 6BABL1-AADBCAASAGA1H+ o similar.

573,67606

Rend.: 1,000

Unitats

1.880,05

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

5,000 /R x

19,77000 =

98,85000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

5,000 /R x

22,88000 =

114,40000

Subtotal:

213,25000

213,25000

Materials
BJMBU110 u

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant
ultrasons, capaç de llegir una velocitat de 0 a 15 m/s,
per a un diàmetre de canonada de 25 mm a 5 m, amb
senyal de sortida digital, de 4-20 mA, RS232, amb
display de 2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb
cabal instantani, cabal total i velocitat

1,000

x 1.591,29000 =

Subtotal:

GN4246FT

u

1.591,29000

1.591,29000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,19875

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

1.807,73875
72,30955

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

1.591,29000

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
150 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 reductor

Rend.: 1,000

1.880,04830
3.175,13

€
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PARTIDES D'OBRA

actuador Eléctric DREHMO iMATIC DPiM-150, tipus
de servei S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph, muntada
superficialment

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,530 /R x

22,88000 =

12,12640

A013M000

h

Ajudant muntador

0,530 /R x

19,77000 =

10,47810

Subtotal:

22,60450

22,60450

Materials
BN4246FT

u

Actuador Eléctrico DREHMO iMATIC DPiM-150 tipus
de servei S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph

1,000

x 1.794,82000 =

1.794,82000

BN4246F0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
150 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 reductor manual

1,000

x 1.235,25000 =

1.235,25000

Subtotal:

3.030,07000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,33907

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

3.053,01357
122,12054

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

GN4246J7

u

3.030,07000

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
300 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 actuador
elèctrico DREHMO iMATIC DPiM-450,tipus de servei
S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph, muntada
superficialment

3.175,13411

Rend.: 1,000

Unitats

4.260,93

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,750 /R x

22,88000 =

17,16000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,500 /R x

19,77000 =

29,65500

Subtotal:

46,81500

46,81500

Maquinària
C1503300

h

Camió grua de 3 t

1,500 /R x

46,69000 =

Subtotal:

70,03500
70,03500

Materials
BN4246TT

u

Actuador Eléctrico DREHMO iMATIC DPiM-450 tipus
de servei S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph

1,000

x 2.190,00000 =

2.190,00000

BN4246J0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15

1,000

x 1.789,50000 =

1.789,50000

70,03500
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PARTIDES D'OBRA

(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 reductor manual
Subtotal:

3.979,50000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,70223

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

4.097,05223
163,88209

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

JNV19X0P

u

3.979,50000

Jornada per a execució de les proves fuites i
funcionament dels difusors per baixants.

4.260,93431

Rend.: 1,000

780,00

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
BVAN9X0B u

Jornada per a execució de les proves finals del
funcionament de la instal·lació.

1,000

x

750,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

750,00000
750,00000

750,00000
30,00000

4,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

K222141C

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

780,00000

Rend.: 1,000

Unitats

750,00000

79,03

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

4,060 /R x

18,44000 =

Subtotal:

74,86640
74,86640

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,12300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

75,98940
3,03958

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

K878C652

m2

74,86640

Neteja de parament de morter amb raig d'aigua
desionitzada a pressió, fins a 2 bar. Càrrega i
transport fins abocador de residus.

79,02897

Rend.: 1,000

Unitats

5,07

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

18,44000 =

1,84400

A0121000

h

Oficial 1a

0,100 /R x

22,14000 =

2,21400

Subtotal:

4,05800

4,05800

Maquinària
CZ172000

h

Màquina de raig d'aigua a pressió

0,100 /R x

4,32000 =

Subtotal:

0,43200
0,43200

Materials
B0111100

l

Aigua desionitzada no polaritzada

0,800

x

0,35000 =

0,28000

0,43200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,28000

0,28000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,10145

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

4,87145
0,19486

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

K9G117B1

m2

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

5,06631

Rend.: 1,000

23,99

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,220 /R x

18,44000 =

4,05680

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150 /R x

19,23000 =

2,88450

Subtotal:

6,94130

6,94130

Maquinària
C2003000

h

Remolinador mecànic

0,050 /R x

5,20000 =

Subtotal:

0,26000
0,26000

0,26000

Materials
B065C36C

m3

Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B0B34121

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

0,1554

x

90,71000 =

14,09633

1,200

x

1,39000 =

1,66800

Subtotal:

15,76433

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10412

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

23,06975
0,92279

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

L21DU01T

u

15,76433

Desmuntatge per a substitució de conducció
metàl·lica de ventilació de diàmitre 350 mm de
diàmetre com a màxim, muntada superficialment,
difusors existents i equips, amb mitjans manuals i
càrrega amb grua sobre camió o contenidor. Càrrega
i transport fins abocador.

23,99254

Rend.: 1,000

2.647,67

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

24,000 /R x

18,44000 =

442,56000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,000 /R x

22,88000 =

549,12000

Subtotal:

991,68000

Maquinària
C150GB06

h

CL40AAAA h

Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària
Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

8,000 /R x

107,25000 =

858,00000

16,000 /R x

42,58000 =

681,28000

991,68000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

1.539,28000

1.539,28000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

14,87520

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,00 %

2.545,83520
101,83341

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.647,66861

€
P-26
XPA900GR
pa
Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus
Rend.: 1,000
747,00
_____________________________________________________________________________________________________________
€
P-27
XPA900SS
pa
Partida alçada a justificar per Seguretat i Salut
Rend.: 1,000
1.124,90
_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

€
XPA10001
pa
Partida alçada a justificar per varis i imprevisto d'obra
Rend.: 1,000
2.026,01
_____________________________________________________________________________________________________________
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Data:

05/09/17

Pàg.:

1

P-1

EFB1645P

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
part proporcional accessoris i fixat amb elements inox superficialment. Totalment acabat i
provat.
(VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

20,01

€

P-2

EFB1942P

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, part
proporcional accessoris i fixat amb elements inox superficialment. Totalment acabat i provat.
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

41,56

€

P-3

EFB1J42P

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, part
proporcional accessoris i fixat amb elements inox superficialment. Totalment acabat i provat.
(CENT SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

106,96

€

P-4

EG22TD1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

2,19

€

P-5

EMD6U010

m

Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub
(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

1,42

€

P-6

G2285B0T

m3

Rebliment manual i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

51,35

€

P-7

GF0I300T

m

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de DN315 de diàmetre nominal reduït a
DN250 amb dues sortides DN250 per a la renovació de la canonada, inclou TE de DN315 a
DN250, reducció PP-H PN6 de 315 a 250, colzes de 90º i 15º , part proporcional
d'accessoris, brides inox AISI 316L, suportació en perfils U inox AISI 316L, tornilleria inox,
fixació a parament vertical i accessoris necessaris d'acord plànol. Soldadura executada sota
procediments homologats i soldadures homologades,realitzades per empresa especialista
amb certificat en vigor. Les brides d'acer inoxidable AISI 316L segons DIn2576 PN10
Tipus01A, amb junta i cargoleria inclosa. Totalment connectat, netejat i provat.
(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

291,78

€

P-8

GF0I30TP

m

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de DN250 de diàmetre nominal amb dues
sortides a DN 160 per ramal per a la renovació de la canonada, inclou colzes 90º, carret
embridat PP DN160 PN6 de 1 m per sortida, part proporcional d'accessoris, brides inox AISI
316L, brides cegues inox AISI 316L, suportació en perfils U inox AISI 316L, tornilleria inox,
fixació a parament horitzontal i accessoris necessaris d'acord plànol. Soldadura executada
sota procediments homologats i soldadures homologades. Les brides d'acer inoxidable AISI
316L segons DIn2576 PN10 Tipus01A, amb junta i cargoleria inclosa. Totalment connectat,
netejat i provat.
(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

345,91

€

P-9

GF0I30TT

m

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de DN250 de diàmetre nominal per a la
renovació de la canonada, inclou TE de DN250,part proporcional d'accessoris, brides inox
AISI 316L, brides cegues inox AISI 316Lsuportació en perfils U inox AISI 316L, tornilleria
inox, fixació a parament vertical i accessoris necessaris d'acord plànol. Soldadura executada
sota procediments homologats i soldadures homologades. Les brides d'acer inoxidable AISI
316L segons DIn2576 PN10 Tipus01A, amb junta i cargoleria inclosa. Totalment connectat,
netejat i provat.
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

161,87

€
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Data:

05/09/17

Pàg.:

2

P-10

GG2C1E4P

m

Sistema d'aireació per a un reactor per 72 difusors plans Aerostrip tipus Q-4,0-EU o similar,
amb cos de PVC i membrana de Poliuretà, incloent tubs, conexions, elements d'unió fins a
col·lector i la seva fixació sobre solera, d'acords plànols. Totalment instal·lat i provat.
(TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

36.516,37

€

P-11

GG2C1G52

m

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, muntada
sobre suports horitzontals
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

44,31

€

P-12

GG319636

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata
(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

2,38

€

P-13

GG416DJ9

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

134,55

€

P-14

GG416DJB

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

137,01

€

P-15

GG42G2KH

u

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

149,93

€

P-16

GJM4U010

u

Valvula solenoide 1´´ amb cos de inox, col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de
muntatge, completament instal·lat
(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

318,21

€

P-17

GJM6U020

u

Tranductor de pressió endress hausser, Cerabar M PMC51
PMC51-AA11IA1CGBGMJA o similar, muntat a la canonada i provat
(CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

refència

573,68

€

P-18

GJMBU110

u

Mesurador de cabal per a canonades endress hausser t-mass B 150, 6BABL1, 235mm 9´´,
referencia 6BABL1-AADBCAASAGA1H+ o similar.
(MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

1.880,05

€

P-19

GN4246FT

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 150 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 reductor actuador Eléctric DREHMO iMATIC DPiM-150, tipus
de servei S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph, muntada superficialment
(TRES MIL CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

3.175,13

€

P-20

GN4246J7

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 300 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 actuador elèctrico DREHMO iMATIC DPiM-450,tipus de servei
S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph, muntada superficialment
(QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

4.260,93

€
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Data:

05/09/17

P-21

JNV19X0P

u

Jornada per a execució de les proves fuites i funcionament dels difusors per baixants.
(SET-CENTS VUITANTA EUROS)

P-22

K222141C

m3

P-23

K878C652

P-24

Pàg.:

3

780,00

€

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
(SETANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

79,03

€

m2

Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar. Càrrega i
transport fins abocador de residus.
(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

5,07

€

K9G117B1

m2

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic,
amb malla electrosoldada
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

23,99

€

P-25

L21DU01T

u

Desmuntatge per a substitució de conducció metàl·lica de ventilació de diàmitre 350 mm de
diàmetre com a màxim, muntada superficialment, difusors existents i equips, amb mitjans
manuals i càrrega amb grua sobre camió o contenidor. Càrrega i transport fins abocador.
(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

2.647,67

€

P-26

XPA900GR

pa

Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus
(SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS)

747,00

€

P-27

XPA900SS

pa

Partida alçada a justificar per Seguretat i Salut
(MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

1.124,90

€

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P-4

EFB1645P

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
part proporcional accessoris i fixat amb elements inox superficialment. Totalment acabat i
provat.

20,01

€

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

9,30000

€

BFB16400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,53040

€

B0A75E00

u

Abraçadora, de 32 mm de diàmetre interior i elements inox per a fixació sobre parament

4,20000

€

BFYB1605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Altres conceptes

0,02000

€

EFB1942P

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, part
proporcional accessoris i fixat amb elements inox superficialment. Totalment acabat i provat.

5,95960

€

41,56

€

B0A75K02

u

Abraçadora, de 63 mm de diàmetre interior i elements inox per a fixació en parament.

2,25000

€

BFB19400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,72380

€

BFWB1942

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

28,80000

€

BFYB1942

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar
Altres conceptes

0,26000

€

EFB1J42P

m

8,52620

€

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, part
proporcional accessoris i fixat amb elements inox superficialment. Totalment acabat i provat.

106,96

€

BFB1J400

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

10,34280

€

B0A72R00

u

Abraçadora inox, de 160 mm de diàmetre interior i elements inox per a la seva fixació en
parament.

4,95000

€

BFWB1J42

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

22,48600

€

BFYB1J42

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar
Altres conceptes

1,64000

€

EG22TD1K

EMD6U010
BMD6U010

m

m

m
m

67,54120

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,19

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes

1,21380

Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub
Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2
Altres conceptes

P-6

1

BFWB1605

BG22TD10

P-5

m

Pàg.:

G2285B0T

m3

Rebliment manual i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

€

0,97620

€

1,42

€

0,72000
0,70000

€
€

51,35

€
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P-7

GF0I300T

m

BF0IN300

m

Pàg.:

2

Altres conceptes

51,35000

€

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de DN315 de diàmetre nominal reduït a
DN250 amb dues sortides DN250 per a la renovació de la canonada, inclou TE de DN315 a
DN250, reducció PP-H PN6 de 315 a 250, colzes de 90º i 15º , part proporcional
d'accessoris, brides inox AISI 316L, suportació en perfils U inox AISI 316L, tornilleria inox,
fixació a parament vertical i accessoris necessaris d'acord plànol. Soldadura executada sota
procediments homologats i soldadures homologades,realitzades per empresa especialista
amb certificat en vigor. Les brides d'acer inoxidable AISI 316L segons DIn2576 PN10
Tipus01A, amb junta i cargoleria inclosa. Totalment connectat, netejat i provat.

291,78

€

88,60000
203,18000

€
€

345,91

€

55,00000
290,91000

€
€

161,87

€

56,10000
105,77000

€
€

Sistema d'aireació per a un reactor per 72 difusors plans Aerostrip tipus Q-4,0-EU o similar,
amb cos de PVC i membrana de Poliuretà, incloent tubs, conexions, elements d'unió fins a
col·lector i la seva fixació sobre solera, d'acords plànols. Totalment instal·lat i provat.

36.516,37

€

Canonada de PP-H de DN 315 PN 6, tot soldat d'acord plànol
Altres conceptes

P-8

GF0I30TP

m

BF0IN25T

m

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de DN250 de diàmetre nominal amb dues
sortides a DN 160 per ramal per a la renovació de la canonada, inclou colzes 90º, carret
embridat PP DN160 PN6 de 1 m per sortida, part proporcional d'accessoris, brides inox AISI
316L, brides cegues inox AISI 316L, suportació en perfils U inox AISI 316L, tornilleria inox,
fixació a parament horitzontal i accessoris necessaris d'acord plànol. Soldadura executada
sota procediments homologats i soldadures homologades. Les brides d'acer inoxidable AISI
316L segons DIn2576 PN10 Tipus01A, amb junta i cargoleria inclosa. Totalment connectat,
netejat i provat.
Canonada PP-H PN6, DN250, tot soldat d'acord plànol
Altres conceptes

P-9

GF0I30TT

m

BF0IN25T

m

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de DN250 de diàmetre nominal per a la
renovació de la canonada, inclou TE de DN250,part proporcional d'accessoris, brides inox
AISI 316L, brides cegues inox AISI 316Lsuportació en perfils U inox AISI 316L, tornilleria
inox, fixació a parament vertical i accessoris necessaris d'acord plànol. Soldadura executada
sota procediments homologats i soldadures homologades. Les brides d'acer inoxidable AISI
316L segons DIn2576 PN10 Tipus01A, amb junta i cargoleria inclosa. Totalment connectat,
netejat i provat.
Canonada PP-H PN6, DN250, tot soldat d'acord plànol
Altres conceptes

P-10

P-11

P-12

GG2C1E4P

m

BG2C10ET

u

Difusor pla Aerostrip tipus Q-4,0-EU, amb cos de PVC i membrana de Poliuretà, incluint tubs,
connexions i elements d'unió fins colector d'aire, d'acord plànols. Tot instal·lat.

31.655,52000

€

BGW2108T

u

Part proporcional d'elements inox de suport i fixació per a difusors en instal·lació sobre
parament horitzontal
Altres conceptes

2.844,00000

€

GG2C1G52

m

2.016,85000

€

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, muntada
sobre suports horitzontals

44,31

€

4,99000

€

15,12660

€

BGY210F1

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports horitzontals

BG2C10G0

m

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm

BG2Z10F0

m

Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària

8,25180

€

BG2Z2800

m

Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm d'alçària

6,29340

€

BGW2108F

u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm
d'alçària i 200 mm d'amplària
Altres conceptes

1,92000

€

GG319636

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata

7,72820

€

2,38

€
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BG319630

P-13

GG416DJ9

m

u

Pàg.:

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC
Altres conceptes

€

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

134,55

€

120,41000

€

0,46000
13,68000

€
€

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

137,01

€

122,77000

€

0,46000
13,78000

€
€

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

149,93

€

129,80000

€

0,41000
19,72000

€
€

Valvula solenoide 1´´ amb cos de inox, col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de
muntatge, completament instal·lat

318,21

€

Valvula solenoide 1´´ amb cos de inox, col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de
muntatge de inox AISI 316L
Altres conceptes

280,00000

BG416DJ9

u

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

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

GG416DJB

u

BG416DJB

u

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

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

P-15

GG42G2KH

u

BG42G2KH

u

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0
ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes

P-16

GJM4U010

u

BJM4U010

P-17

GJM6U020

u

u

BJM6U020

P-18

GJMBU110

u

u

BJMBU110

P-19

GN4246FT

u

u

€

0,56440

Altres conceptes
P-14

1,81560

3

€

38,21000

€
€

Tranductor de pressió endress hausser, Cerabar M
PMC51-AA11IA1CGBGMJA o similar, muntat a la canonada i provat

PMC51

refència

573,68

Tranductor de pressió endress
PMC51-AA11IA1CGBGMJA o similar

PMC51

refència

540,00000

Altres conceptes

33,68000

€

Mesurador de cabal per a canonades endress hausser t-mass B 150, 6BABL1, 235mm 9´´,
referencia 6BABL1-AADBCAASAGA1H+ o similar.

1.880,05

€

Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de llegir una velocitat de 0
a 15 m/s, per a un diàmetre de canonada de 25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital, de
4-20 mA, RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb cabal instantani,
cabal total i velocitat
Altres conceptes

1.591,29000

288,76000

€

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 150 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

3.175,13

€

hausser,

Cerabar

M

€

€

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

4

(AISI 420) i accionament per reductor actuador Eléctric DREHMO iMATIC DPiM-150, tipus
de servei S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph, muntada superficialment

P-20

P-21

BN4246FT

u

Actuador Eléctrico DREHMO iMATIC DPiM-150 tipus de servei S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph

1.794,82000

€

BN4246F0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 150 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 reductor manual
Altres conceptes

1.235,25000

€

145,06000

€

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 300 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 actuador elèctrico DREHMO iMATIC DPiM-450,tipus de servei
S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph, muntada superficialment

4.260,93

€

GN4246J7

u

BN4246TT

u

Actuador Eléctrico DREHMO iMATIC DPiM-450 tipus de servei S2 - 15 min, 400 V 50 Hz 3Ph

2.190,00000

€

BN4246J0

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 300 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 reductor manual
Altres conceptes

1.789,50000

€

JNV19X0P

u

BVAN9X0B

P-22

P-23

K222141C

Jornada per a execució de les proves fuites i funcionament dels difusors per baixants.

P-25

P-26

P-27

780,00

€

Jornada per a execució de les proves finals del funcionament de la instal·lació.
Altres conceptes

750,00000
30,00000

€
€

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Altres conceptes

79,03

€

79,03000

€

5,07

€

0,28000
4,79000

€
€

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic,
amb malla electrosoldada

23,99

€

K878C652

m2

B0111100

l

K9G117B1

€

u

Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar. Càrrega i
transport fins abocador de residus.
Aigua desionitzada no polaritzada
Altres conceptes

P-24

281,43000

m2

B065C36C

m3

Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

14,09633

€

B0B34121

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
Altres conceptes

1,66800

€

L21DU01T

XPA900GR

XPA900SS

u

pa

pa

8,22567

€

2.647,67

€

2.647,67000

€

Sense descomposició

747,00
747,00000

€
€

Sense descomposició

1.124,90
1.124,90000

€
€

Desmuntatge per a substitució de conducció metàl·lica de ventilació de diàmitre 350 mm de
diàmetre com a màxim, muntada superficialment, difusors existents i equips, amb mitjans
manuals i càrrega amb grua sobre camió o contenidor. Càrrega i transport fins abocador.
Altres conceptes
Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus

Partida alçada a justificar per Seguretat i Salut

PRESSUPOST

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost EMATSA EDAR TGN NORD

Capítol

01

TREBALLS PREVIS

1

1 L21DU01T

u

Desmuntatge per a substitució de conducció metàl·lica de ventilació de
diàmitre 350 mm de diàmetre com a màxim, muntada superficialment,
difusors existents i equips, amb mitjans manuals i càrrega amb grua
sobre camió o contenidor. Càrrega i transport fins abocador. (P - 25)

2.647,67

2,000

5.295,34

2 K878C652

m2

Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a
pressió, fins a 2 bar. Càrrega i transport fins abocador de residus. (P 23)

5,07

750,000

3.802,50

TOTAL

Capítol

01.01

9.097,84

Obra

01

Pressupost EMATSA EDAR TGN NORD

Capítol

02

COL·LECTORS I DIFUSORS AIRE EN ELS REACTORS

1 GG2C1E4P

m

Sistema d'aireació per a un reactor per 72 difusors plans Aerostrip
tipus Q-4,0-EU o similar, amb cos de PVC i membrana de Poliuretà,
incloent tubs, conexions, elements d'unió fins a col·lector i la seva
fixació sobre solera, d'acords plànols. Totalment instal·lat i provat. (P 10)

36.516,37

2,000

73.032,74

2 EFB1942P

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, part proporcional accessoris i fixat amb
elements inox superficialment. Totalment acabat i provat. (P - 2)

41,56

162,000

6.732,72

3 EFB1645P

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, part proporcional
accessoris i fixat amb elements inox superficialment. Totalment acabat
i provat. (P - 1)

20,01

144,000

2.881,44

4 EFB1J42P

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, part proporcional
accessoris i fixat amb elements inox superficialment. Totalment acabat
i provat. (P - 3)

106,96

197,200

21.092,51

5 JNV19X0P

u

Jornada per a execució de les proves fuites i funcionament dels
difusors per baixants. (P - 21)

780,00

8,000

6.240,00

TOTAL

Capítol

01.02

109.979,41

Obra

01

Pressupost EMATSA EDAR TGN NORD

Capítol

03

COL·LECTORS D'AIRE PER A DIFUSORS I VALVULERIA

Titol 3

01

COL·LECTORS PRINCIPALS

1 GF0I300T

m

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de DN315 de
diàmetre nominal reduït a DN250 amb dues sortides DN250 per a la
renovació de la canonada, inclou TE de DN315 a DN250, reducció
PP-H PN6 de 315 a 250, colzes de 90º i 15º , part proporcional
d'accessoris, brides inox AISI 316L, suportació en perfils U inox AISI
316L, tornilleria inox, fixació a parament vertical i accessoris
necessaris d'acord plànol. Soldadura executada sota procediments
homologats i soldadures homologades,realitzades per empresa
especialista amb certificat en vigor. Les brides d'acer inoxidable AISI
316L segons DIn2576 PN10 Tipus01A, amb junta i cargoleria inclosa.
Totalment connectat, netejat i provat. (P - 7)

291,78

26,000

7.586,28

EUR

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

PRESSUPOST
2 GF0I30TT

TOTAL

m

Titol 3

Pàg.:
Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de DN250 de
diàmetre nominal per a la renovació de la canonada, inclou TE de
DN250,part proporcional d'accessoris, brides inox AISI 316L, brides
cegues inox AISI 316Lsuportació en perfils U inox AISI 316L, tornilleria
inox, fixació a parament vertical i accessoris necessaris d'acord plànol.
Soldadura executada sota procediments homologats i soldadures
homologades. Les brides d'acer inoxidable AISI 316L segons DIn2576
PN10 Tipus01A, amb junta i cargoleria inclosa. Totalment connectat,
netejat i provat. (P - 9)

01

Pressupost EMATSA EDAR TGN NORD

03

COL·LECTORS D'AIRE PER A DIFUSORS I VALVULERIA

Titol 3

02

COL·LECTORS SECUNDARIS

m

Titol 3

13.920,82

21.507,10

Capítol

TOTAL

86,000

01.03.01

Obra

1 GF0I30TP

161,87

2

Subministrament i instal·lació de canonada PP-H de DN250 de
diàmetre nominal amb dues sortides a DN 160 per ramal per a la
renovació de la canonada, inclou colzes 90º, carret embridat PP
DN160 PN6 de 1 m per sortida, part proporcional d'accessoris, brides
inox AISI 316L, brides cegues inox AISI 316L, suportació en perfils U
inox AISI 316L, tornilleria inox, fixació a parament horitzontal i
accessoris necessaris d'acord plànol. Soldadura executada sota
procediments homologats i soldadures homologades. Les brides
d'acer inoxidable AISI 316L segons DIn2576 PN10 Tipus01A, amb
junta i cargoleria inclosa. Totalment connectat, netejat i provat. (P - 8)

345,91

40,000

01.03.02

13.836,40

13.836,40

Obra

01

Pressupost EMATSA EDAR TGN NORD

Capítol

03

COL·LECTORS D'AIRE PER A DIFUSORS I VALVULERIA

Titol 3

03

VALVULERIA I ACCESSORIS

1 GN4246FT

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual,
per a muntar entre brides, de 150 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 reductor actuador
Eléctric DREHMO iMATIC DPiM-150, tipus de servei S2 - 15 min, 400
V 50 Hz 3Ph, muntada superficialment (P - 19)

3.175,13

8,000

25.401,04

2 GN4246J7

u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual,
per a muntar entre brides, de 300 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 actuador elèctrico
DREHMO iMATIC DPiM-450,tipus de servei S2 - 15 min, 400 V 50 Hz
3Ph, muntada superficialment (P - 20)

4.260,93

2,000

8.521,86

3 GJMBU110

u

Mesurador de cabal per a canonades endress hausser t-mass B 150,
6BABL1, 235mm 9´´, referencia 6BABL1-AADBCAASAGA1H+ o
similar. (P - 18)

1.880,05

4,000

7.520,20

4 GJM6U020

u

Tranductor de pressió endress hausser, Cerabar M PMC51 refència
PMC51-AA11IA1CGBGMJA o similar, muntat a la canonada i provat
(P - 17)

573,68

2,000

1.147,36

5 GJM4U010

u

Valvula solenoide 1´´ amb cos de inox, col·locat en canonada, inclosos
junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat (P - 16)

318,21

8,000

2.545,68

EUR

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

PRESSUPOST
TOTAL

Titol 3

Pàg.:

01.03.03

3

45.136,14

Obra

01

Pressupost EMATSA EDAR TGN NORD

Capítol

04

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I CONTROL

Titol 3

01

OBRA CIVIL

1 K222141C

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor (P - 22)

79,03

2,040

161,22

2 G2285B0T

m3

Rebliment manual i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P 6)

51,35

2,040

104,75

3 K9G117B1

m2

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic, amb malla electrosoldada (P - 24)

23,99

2,550

61,17

TOTAL

Titol 3

01.04.01

327,14

Obra

01

Pressupost EMATSA EDAR TGN NORD

Capítol

04

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I CONTROL

Titol 3

02

INSTAL·LACIÓ CABLEJAT I PROTECCIO

1 GG319636

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en canal o safata (P - 12)

2,38

1.060,000

2.522,80

2 EMD6U010

m

Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub (P - 5)

1,42

1.495,000

2.122,90

3 GG2C1G52

m

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i
amb coberta, muntada sobre suports horitzontals (P - 11)

44,31

120,000

5.317,20

4 GG42G2KH

u

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 15)

149,93

11,000

1.649,23

5 GG416DJB

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 14)

137,01

10,000

1.370,10

6 GG416DJ9

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 13)

134,55

2,000

269,10

7 EG22TD1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 4)

2,19

17,000

37,23

TOTAL

Titol 3

01.04.02

13.288,56

Obra

01

Pressupost EMATSA EDAR TGN NORD

Capítol

05

SEGURETAT I SALUT

1 XPA900SS

pa

Partida alçada a justificar per Seguretat i Salut (P - 27)

1.124,90

1,000

1.124,90

EUR

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Pàg.:

01.05

1.124,90

Obra

01

Pressupost EMATSA EDAR TGN NORD

Capítol

06

GESTIO DE RESIDUS

1 XPA900GR
TOTAL

pa

Capítol

Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus (P - 26)

01

Pressupost EMATSA EDAR TGN NORD

07

PARTIDES ALÇADES

Capítol

1,000

pa

Partida alçada a justificar per varis i imprevisto d'obra (P - 0)
01.07

747,00
747,00

Capítol

TOTAL

747,00

01.06

Obra

1 XPA10001

4

2.026,01

1,000

2.026,01
2.026,01

EUR

RESUM DEL PRESSUPOST

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
TREBALLS PREVIS
9.097,84
Capítol

01.02

COL·LECTORS I DIFUSORS AIRE EN ELS REACTORS

Capítol

01.03

COL·LECTORS D'AIRE PER A DIFUSORS I VALVULERIA

109.979,41
80.479,64
13.615,70

Capítol

01.04

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I CONTROL

Capítol

01.05

SEGURETAT I SALUT

1.124,90

Capítol

01.06

GESTIO DE RESIDUS

747,00

Capítol

01.07

PARTIDES ALÇADES

Obra

01

Pressupost EMATSA EDAR TGN NORD

2.026,01
217.070,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
217.070,50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost EMATSA EDAR TGN NORD
217.070,50
217.070,50

euros

ÚLTIM FULL

REPOSICIO DELS DOMOS I LA CANONADA DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L´EDAR DE TARRAGONA NORD

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

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

217.070,50

13 % SOBRE 217.070,50....................................................................................................

28.219,17

6 % SOBRE 217.070,50......................................................................................................

13.024,23

Subtotal

258.313,90

21 % IVA SOBRE 258.313,90...............................................................................................

54.245,92

€

312.559,82

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRES-CENTS DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS )

EL Perelló, Juny de 2017
Tècnic autor del projecte

Alejandro Lerma Gómez
Enginyers de Camins, Canals i Ports
Col·legiat Nº15.443

Signat per: 37375865Z ALEJANDRO LERMA (R: B64323355)
Data i hora: 2017.09.06 09:51:56 +02:00

