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1. ANTECEDENTS
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament
d'aigua a poblacions per mitjà de les instalꞏlacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de
titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una entitat de dret públic de la Generalitat de
Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera, i plena capacitat
d'obrar per al compliment de les seves funcions.
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de prestar el
servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament d'aigua
potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les instalꞏlacions de la xarxa d'abastament
Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa
d'abastament Ter Llobregat, que justifica que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta
a les funcions de l’àmbit competencial d’ATL.
Els dipòsits de La Granada estan situats a la cota 291,50 m.s.n.m. amb capacitats efectives de
200m3 (3,3m alçada) i 400m3 (10m alçada) respectivament. Són els punts més alts de la
Canonada Comarcal del Penedès-Garraf.
Degut a aquesta situació, l’ompliment d’aquests dipòsits està condicionat a la pressió a la xarxa,
que ve determinada pel subministrament als dipòsits del Garraf i Costa. Aquesta situació és
especialment greu en els mesos estivals.
En l’arqueta de vàlvules (C3-1A) adossada al Dipòsit de La Granada del Penedès, (C3-02) de
400m3, es va instalꞏlat una bomba acceleradora per donar la pressió suficient per a arribar als
dipòsits La Granada i el Municipal La Granada Azteca de 200 m3.
La instalꞏlació duta a terme d’un únic grup de bombament d’acceleració, no permet donar les
garanties suficients per subministrar l’aigua als dipòsits C3-02 de La Granada de 400 m3 i al de La
Granada Azteca de 200 m3.
Per tal de millorar les condicions de pressió en La canonada d’abastament en alta al dipòsit de La
Granada i assegurar els cabals d’abastament a les cotes dels dipòsits ,es va redactar el projecte
“Renovació de l’Abastament a la Granada (Derivació ) (RiR 2018-040”. Aquest projecte plantejava
un bombament en línia a l’inici de la derivació de l’abastament a la Granada des de la Canonada
Comarcal del Penedès-Garraf, aprofitant l’arqueta existent de derivació.
Aquesta solució no es la més adient des de el punt de vista de manteniment i operació, atès que
l’arqueta de derivació és soterrada. A més a més l’arqueta presenta moltes infiltracions d’aigua
des de el freàtic que l’envolta .
Tanmateix l’arqueta es troba dins de la zona d’afecció de la carretera C-243a, per la qual cosa no
es pot realitzar edificacions en aquesta arqueta. El projecte proposava una edificació fora de la
zona d’afeccions de la carretera per a la caseta Ormazabal d’escomesa elèctrica amb expropiació
del terrenys necessari.
La proposta de redacció del “Projecte de renovació de l’abastament del dipòsit de la Granada
PC16.6 (ID Pla 2.2.10)”.consisteix en refer aquest projecte i plantejar una nova caseta de
bombament, allunyada de la carretera C-243a i de la seva zona d’afeccions, amb el que es pugui
construir un edifici de bombament en una superfície d’expropiació de terrenys més generosa,
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amb accés a nivell de terreny i amb possibilitat de realitzar les maniobres d’operació i
manteniment sense limitacions de moviments per cotes d’alçada.
S’estudiarà la necessitat d’espai en aquesta nova estació de bombament per a un futur
bombament cap el ramal d’abastament a la població de Vilafranca del Penedès.

Els dipòsits de La Granada estan situats al paratge Els Pujol a les coordenades:
Esquemàticament.

2. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del present projecte és l’estudi, disseny, justificació, descripció i estimació econòmica de
les actuacions necessàries per poder dur a terme les obres de renovació de l’abastament del
dipòsit de La Granada, consistents en:


Arqueta de derivació cap a l’estació impulsió



Estació d’impulsió i cloració



Derivació de l’arqueta dels dipòsits a dipòsit nou



Dipòsit nou



Arqueta de subministrament d’aigua a La Granada



Trasllat de quadres elèctrics i de comandament a nova sala de quadres



Electrificació i comunicació

El present projecte serà un projecte constructiu complet capaç de ser lliurat a l’ús públic on es
definiran, els materials, equip, instalꞏlacions i instrumentació i electricitat, per tal de descriure
completament l’execució de l’obra.
Al mateix temps, es donaran les pautes per establir les normes bàsiques de seguretat i salut en el
treball per tal de que l’empresa adjudicatària de les obres pugui dur a terme les seves obligacions
en el camp de la prevenció de riscs professionals.
Finalment, es fixaran les normes per a la correcta recepció dels materials, execució de les obres, i
criteris d’amidament i abonament.

3. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE

5. DADES PRÈVIES

Per a la definició i valoració de la solució a realitzar l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat,
ATL. encarrega a l’adjudicatari : E3 SOLINTEG SL la redacció del present projecte.

5.1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA

4. SITUACIÓ

S’ha realitzat cap aixecament topogràfic que s’adjunta com a annex II. On es presenta la memòria
dels treballs topogràfics realitzats, així com la relació de les bases de replanteig amb les seves
corresponents ressenyes i el plànol resultants dels treballs realitzats.

La ubicació de les obres està situada al municipi de La Granada (Barcelona)
L’arqueta de derivació cap als dipòsits de La Granada està situada a la carretera C-243a amb
coordenades:

5.2. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
De la mateix manera que per la topografia, s’ha realitzat un estudi geotècnic de la zona a ubicar
les obres que s’adjunta com a annex III
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Finalment, la instalꞏlació de les bombes en un recinte humit i que no es viable construir un cobert
o edifici sobre d’ell (per les distàncies a carretera) per minimitzar el deteriorament posterior de les
bombes fan també inviable la solució proposada.

6. ESTAT ACTUAL
L’abastament en alta al municipi de La Granada es realitza a partir d’una connexió de la
Canonada Comarcal del Penedès – Garraf mitjançant un tub de fosa dúctil de 150 mm de
diàmetre nominal amb un tram intermedi de polietilè de 200 mm de diàmetre nominal.
En l’arqueta on es troba aquesta connexió també hi ha la derivació cap a Vilafranca del Penedès.
L’esmentada canonada de fosa aboca als dipòsits de La Granada on a una arqueta a peu de
dipòsits deriva cap els dos dipòsits existents i un cabalímetre permet tenir coneixement del cabal
derivat als dipòsits.
Poc abans del cabalímetre existeix la derivació cap a Santa Fe del Penedès.
La cota de connexió de la canonada d’abastament amb la Canonada Comarcal del PenedèsGarraf és la 236,98 m.s.n.m.
Els dipòsits de La Granada estan situats a la cota 291,50 m.s.n.m. amb capacitats efectives de
200m3 (3,3 m alçada) i 200 m3( 10m alçada) respectivament. Són els punts més alts de la
Canonada Comarcal del Penedès-Garraf.
Degut a aquesta situació, l’ompliment d’aquests dipòsits està condicionat a la pressió a la xarxa,
que ve determinada pel subministrament als dipòsits del Garraf i Costa.
Aquesta situació és especialment greu en els mesos estivals .
En aquest sentit, a l’arqueta de vàlvules adossada als dipòsits de La Granada del Penedès, es va
instalꞏlar una bomba acceleradora per donar la pressió suficient per a arribar als dipòsits La
Granada ( de 400 m3) i el Municipal La Granada Azteca de 200 m3.
Aquesta solució, si be provisionalment va poder palꞏliar momentàniament
subministrament a La Granada i Santa Fe, no és una solució de futur.

part

del

7. PROBLEMÀTICA ABORDADA
En un primer moment, ATL es va plantejar doblar el bombament a l’arqueta de vàlvules. Aquesta
opció es va descartar doncs, no abordava el problema d’origen que en definitiva és que la pressió
a la cota 291.50 on se situen els dipòsits de La Granada i més encara a la cota 391 on es situa el
punt més elevat de la derivació cap a Santa Fe, en plena temporada estival no arriba pressió
suficient, ni cabal per fer efectiva la presencia de les bombes.
Es va descartar aquesta opció.
Posteriorment es va plantejar la redacció del projecte RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT A LA
GRANADA (DERIVACIÓ) (2018-040) que consistia en la instalꞏlació en línia de dues bombes al
ramal de La Granada a la cambra de derivació (on es fan les derivacions cap a Vilafranca del
Penedès i cap a La Granada des de la Canonada Comarcal).
Aquesta opció, que al mateix temps que instalꞏlava les bombes a l’arqueta, reparava la
impermeabilització, te el problema que l’arqueta està dins la franja dels 25 m de la carretera.
Al temps es plantejava instalꞏlar una caseta d’escomesa elèctrica separada aquests 25 m de la
carretera.

A més, aquesta solució no es la més adient des de el punt de vista de manteniment i operació,
atès que l’arqueta de derivació és soterrada. A més a més l’arqueta presenta moltes infiltracions
d’aigua des de el freàtic que l’envolta.
Així doncs ATL s’ha plantejat la de redacció del “Projecte de renovació de l’abastament del dipòsit
de la Granada PC16.6 (ID Pla 2.2.10)”.consistent en refer aquest projecte i plantejar una nova
caseta de bombament, allunyada de la carretera C-243a i de la seva zona d’afeccions, amb el
que es pugui construir un edifici de bombament en una superfície expropiació de terrenys més
generosa, amb accés a nivell de terreny i amb possibilitat de realitzar les maniobres d’operació i
manteniment sense limitacions de moviments per cotes d’alçada.
S’estudiarà la necessitat d’espai en aquesta nova estació de bombament per a un futur
bombament cap el ramal d’abastament a la població de Vilafranca del Penedès.
Tanmateix, les dades de cabals subministrats, dóna un dèficit d’emmagatzemament de uns 400500m3, això sol ja demandaria d’ un nou dipòsit al costat dels existents de 500m3, però si tenim
en compte l’evolució del consum fins a la capacitat de transport de la canonada s’estudiarà la
seva capacitat per la població futura.
El nou dipòsit serà de doble cambra per tal de evitar que quedi fora de servei en períodes de
manteniment i/o neteges. Les vàlvules d’entrada, sortida i de bypass del nou dipòsit estaran
motoritzades i telecomandades per tal de poder actuar a distancia i donar servei al Centre de
recepció d’alarmes en actuacions d‘emergència.

8. ESTUDI HIDRÀULIC
A l’annex VI s’ha fet l’estimació de cabals a impulsar, considerant que el termini òptim per omplir
el dipòsit és de 12h i amb una canonada de DN 150 i que el cabal a impulsar és de 1000 m3/d, la
capacitat d’impulsió ha d’esser de 0.0231 m3/s
Així doncs, el sistema de bombatge ha d’esser de 0.0231 m3/s a una pressió de 3.5 bar
El volum del nou dipòsit serà de uns 1000 m3, ja que es vol preservar que el mateix tingui una
autonomia d’un dia per acotar qualsevol incidència a la xarxa de subministrament en alta.

9. ESTUDI D’ALTERNATIVES
L’estudi d’alternatives ha estat realitzat per la pròpia direcció tècnica d’ATL, en el sentit següent:
Tanmateix, durant les diferents reunions de treball, es va plantejar les següents opcions:


El nou dipòsit hauria d'estar a la mateixa cota que els dipòsits municipals per poder
connectar les canonades de sortida sense cap inconvenient.

MEMÒRIA. - 3

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10



El bombament ubicat en l'actual inici de la derivació de la canonada municipal comptarà
amb una cloració. (Cloració amb tanc d'hipoclorit al 15%).



En el dipòsit de La Granada s'instalꞏlarà un analitzador de clor en la sortida del dipòsit.



Per donar servei d'aigua a la presa directe de Santa Fe es contemplen 3 opcions:
1. Construir un EB en el nou dipòsit de La Granada per impulsar contra el dipòsit
municipal de Santa Fe. Això implica haver automatitzar el dipòsit de Santa Fe, però
crearia una discontinuïtat en la xarxa perquè part de la canonada municipal de
Santa Fe és de propietat municipal.
2. Dissenyar l'EB de La Granada perquè impulsi contra els dipòsits de La Granada i
el dipòsit de Santa Fe. Aquesta opció també implica automatitzar el dipòsit de
municipal de Sant Fe, i també crea una discontinuïtat en la xarxa perquè hi ha un
tros de canonada que és municipal.
3. Dissenyar l'EB de La Granada amb un by pass, per tal que quan s'aturin les
bombes poder donar aigua a Santa Fe per gravetat, tal com s'està fent ara.
Aquesta opció no implica cap treball en el dipòsit de Santa Fe.

De les tres opcions, des del punt de vista d'operació ATL adopta l'opció 3, perquè no es crea cap
discontinuïtat en la xarxa d'ATL.
Per tant, s’acorda que les feines a realitzar seran:







Nou edifici d’impulsió als dipòsits de La Granada amb articulació d’espai per futura
ampliació per a bombament cap el ramal d’abastament a la població de Vilafranca del
Penedès.
Nou dipòsit proper als existents disposat a la mateixa cota que els dipòsits municipals per
poder connectar les canonades de sortida sense cap inconvenient.
El bombament ubicat en l'actual inici de la derivació de la canonada municipal comptarà
amb una cloració. (Cloració amb tanc d'hipoclorit al 15%).
En el dipòsit de La Granada s'instalꞏlarà un analitzador de clor en la sortida del dipòsit.
El bombament de La Granada amb un by pass, per tal que quan s'aturin les bombes poder
donar aigua a Santa Fe per gravetat, tal com s'està fent ara.

10. SOLUCIÓ ADOPTADA
Per tant, la solució d’obra civil adoptada és:

11. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
11.1. ARQUETA DERIVACIÓ
La cota del terreny on s’ubicarà l’arqueta de derivació serà la 241.5
La cota d’excavació de l’arqueta de derivació cap a l’estació d’impulsió dependrà de la cota de la
canonada existent.
Les dimensions interiors de l’arqueta serà de 4.20 x 2.80 m.
L’obra civil es preveu de formigó armat amb solera de 0.40 m, sortint 0.20 recolzada sobre 0.25 m
de grava i 0.10 m de formigó de neteja
Els mur seran de formigó armat de 0.30 m de gruix i coberta de .25
Es preveu la substitució del tram de canonada de fosa per un de caldereria del mateix diàmetre
amb endoll brida a cada extrem. Es disposaran passa murs a cada entrada sortida de l’arqueta.
Es farà una derivació cap a l’estació d’impulsió i una de tornada.
Es disposaran vàlvules comporta manuals per a la maniobra en cas de necessitat.
Es disposarà una bomba de buidat de funcionament per boia en cas d’inundació.
Les connexions sempre que sigui possible es faran per brida, descartant en el possible les
soldadures.
11.2. ESTACIÓ D’IMPULSIÓ
Degut a què les bombes de l’estació de bombament aspiraran de la canonada existent, l’edifici
compta amb un fossat on s’allotgen les bombes ( 1 en funcionament i 1 en reserva), a una
profunditat de 2,00 m respecte la cota d’urbanització. Ja en aquest nivell superior, es disposa la
plataforma de descàrrega, així com de les sales tècniques de cloració i de quadres.
Les dimensions en planta de l’estació en planta són de 10.55 x 7.40 m excepte un rectangle de
3.00 x 3.60 m i es construirà mitjançant elements construïts in situ.
El fossat de les bombes es projecta amb formigó in-situ amb unes dimensions interiors en planta
de 7.40 x 4.15 m. Al mur exterior del fosso s’encastaran els pilars i la resta aniran sabates de
fonamentació a cota 241.5
L’alçada total de l’estació és de 3.00 m.. L’edifici té una alçada lliure, sota el polispast, de 3.00 m.
L’estructura de l’estació està formada per tres pòrtics longitudinals formats per jàsseres de 0,30 m
i pilars de 0,25x0,25 m, sobre elles es recolzaran les plaques alveolars de coberta. El tancament
exterior es resol amb panell prefabricat que s’uneixen als pilars.



Arqueta de derivació cap a l’estació d’impulsió.



Estació d’impulsió.



Arqueta als dipòsits existents



Dipòsit

El voltant de l’estació s’urbanitzarà mitjançant una vorera i paviment de formigó per la circulació
del vehicles i aparcament. La urbanització dels voltants inclourà hidrosembra i revegetació dels
talussos, així com el drenatge.



Cambra de claus

Es preveu un tancament perimetral de l’estació d’impulsió.



Arqueta d’abastament
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S’ha disposat un sistema de drenatge perimetral al voltant de l’edifici per minimitzar la pressió de
l’argila ja que és expansiva i per tant podria provocar un efecte de supressió important. Aquests
drenatges es condueixen a un pou, que també recull tots els drenatges que conformen la xarxa
de drenat del dipòsit, i té sortida cap a el pou de desguàs de l’arqueta existent de derivació cap a
Vilafranca.
Per facilitar el drenatge es disposaran canonades drenants al fons del drenatge.
Es disposarà dues bombes horitzontals de funcionament alternatiu, un calderí antiariet disposat a
l’exterior de l’edifici.
Per la regulació de les bombes es disposarà de vàlvules motoritzades de papallona, abans i
després de les bombes, es disposaran vàlvules antiretorn i brides amortiguadores.
Per regular el cabal que arribarà als dipòsits, existents i nou, es disposarà una canonada de bypass a l’estació de tal manera que si la pressió existent a la xarxa és suficient (transmissió de
pressió), s’accionaran unes vàlvules papallona motoritzades per tal de derivar l’aigua sense tenir
que esser impulsada.

La superfície a explanar ha de ser suficient per a poder-hi encabir el dipòsit així com un
sobreample suficient per a poder-hi realitzar els treballs d’encofrat i de connexió de les diferents
xarxes de drenatge del dipòsit.
Els talussos considerats han estat de 2H/3V en desmunt.
El drenatge de les aigües pluvials es realitzarà mitjançant els pendents executats en la superfície
final d’urbanització, que facilitaran l’evacuació de les aigües superficials cap a l’exterior de la
parcelꞏla.
El voltant del dipòsit s’urbanitzarà mitjançant una vorera i paviment de formigó per la circulació del
vehicles i aparcament. La urbanització dels voltants inclourà hidrosembra i revegetació dels
talussos, així com el drenatge
Es preveu un tancament perimetral del dipòsit.
La tipologia del dipòsit serà rectangular de 2 compartiments de 15x10 m de dimensions interiors,
separats per un mur de 0.5 m de gruix.
Capacitat total : 540 m3 cada un.

A aquesta estació impulsora es disposarà un sistema de cloració que en funció de l’analitzador
disposat (amperiomètric) permeti clorar l’aigua vehiculada als dipòsits amb la concentració
requerida en cada moment.

Cota de coronació del remat del dipòsit 296.35

Tanmateix serà necessari disposar els equips necessaris per desincrustar el sistema de cloració
mitjançant una injecció d’àcid i aigua. Una descripció detallada del sistema pot consultar.se a
l’annex XV.

La solera serà de formigó, de 50 cm de gruix, armada amb un doble xarxat de rodons de diàmetre
16 mm separats 20 cm en cada una de dos direccions perpendiculars.

Finalment es disposarà un cabalímetre capaç d’analitzar l’aigua derivada cap a La Granada per
injectar el clor suficient.
11.3. ARQUETA DERIVACIÓ A DIPÒSIT

Disposa d’una cambra de claus que queda integrada en el dipòsit.

Sobre els murs transversals (longitud 15 m) es recolzen les plaques alveolars prefabricades que
constitueixen la coberta.
Les plaques de coberta que s’han detallat als plànols, no s’han calculat perquè depenent de la
patent que es colꞏloqui, portaran un armat determinat, i en el pressupost configuren una unitat de
preu en funció de la càrrega i les mides. Malgrat això, les càrregues de projecte que s’han de
considerar són les que es detallen a continuació:

A l’arqueta existent d’entrada als dipòsits existents es derivarà la canonada cap el nou dipòsit.

Pes propi, incloent els 8 cm de grava en la capa superior i la impermeabilització.

Es construirà una arqueta adossada d’1,50 m x 1,0 m de formigó armat .

Sobrecàrrega d’ús de 200 Kg/m2.

A l’interior de l’arqueta es tallarà la peça en T per fer la derivació cal el nou dipòsit amb canonada
de 150.

Sobrecàrrega per neu de 40 Kg/m2.

11.4. DIPÒSIT
La cota d’excavació de la parcelꞏla on s’ubicarà el dipòsit serà la 291.25 m.s.n.m. en una
explanada aconseguida en la seva totalitat en desmunt sobre un substrat natural.
D’aquesta manera, la solera del dipòsit quedarà a la cota 292,0 m.s.n.m.. Tenint en compte que la
solera de la cambra de claus es situa a la cota 291.5 adaptem la canonada de sortida del dipòsit
nou a la cota de sortida dels dipòsits existents.
La cota de la làmina d’aigua quan el dipòsit estigui ple se situarà a la cota 295.0 m.s.n.m. ja que
el dipòsit es dissenya per una columna d’aigua de 3 m.

Es preveu una impermeabilització exterior a base d’una làmina adherent constituïda per una
emulsió de betum elastomèric, protegida superiorment per 8 cm de grava, separat per un
geotèxtil.
L’acabat exterior serà de formigó vist, i per tant serà obligada la utilització d’encofrat metàlꞏlic a fi
d’obtenir una textura superficial llisa. Posteriorment, es donaran dues mans de pintura exterior
impermeable a l’aigua i anti-carbonatació, a fi de crear una altra capa de protecció
A la part superior del dipòsit es disposarà una peça de remat de cantell de 70 cm a tot el
perímetre, que impedirà la fugida de les graves de coberta.
CAMBRA DE CLAUS
Es projecta com un edifici de dues cambres independents. La primera cambra a dos nivells, per
allotjar els equips hidràulics de les conduccions d’entrada i de sortida i la segona cambra a nivell
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de superfície per allotjar els quadres elèctrics. La cambra de claus està adossada a la paret del
dipòsit. La planta global de l’edifici és rectangular, de dimensions interiors 12.70 x 4.00 metres.
Estructuralment consta d’una solera de formigó de 40 cm de gruix i unes parets també de formigó
de 30 cm sobre les que s’hi recolzaran les plaques alveolars, de la mateixa tipologia que les de la
coberta del dipòsit.
L’accés a la primera cambra es farà a nivell del terreny. Mitjançant una plataforma i escales de
tràmex es podrà arribar a la planta inferior a la cota 291.50 m, on s’hi allotgen les canonades
d’entrada, de sortida i el desguàs del dipòsit. La caldereria interior de la cambra de claus serà
d’acer galvanitzat en calent i soldat.
La canonada d’abastament del dipòsit de DN 150 té instalꞏlada en primer lloc, i seguint el sentit
del flux de l’aigua, una vàlvula de pressió per garantir que no sobreeixi el dipòsit. A continuació, la
canonada es ramifica en dues canonades amb una vàlvula de papallona motoritzada a
cadascuna. El recorregut des de la cambra de claus fins l’interior del dipòsit es realitza per
l’interior de la cambra de claus i entra al dipòsit per sota de la coberta del dipòsit adossada al mur
central , finalitzant el seu traçat a la part mes llunyana possible de la sortida.
Les canonades de sortida de DN 200, disposen, si se segueix el sentit del flux d’aigua, d’una
vàlvula papallona motoritzada, seguidament s’uneixen en una única canonada i es disposa d’una
vàlvula de retenció, d’un cabalímetre i d’una vàlvula de comporta manual. L’obtenció de l’aigua en
el dipòsit es realitza mitjançant un filtre de carxofa distanciat, com a mínim, 15 cm respecte el
fons del dipòsit.

Pel que fa a la connexió de la canonada de sortida del dipòsit existent, s’ha previst una partida
pels treballs a realitzar per la connexió d’aquesta amb la canonada de sortida de l’actual dipòsit.
Aquesta partida contempla els estudis previs de la instalꞏlació actual, el replanteig de la canonada
de sortida per determinar el punt adient de connexió.
11.6. INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES I DE CONTROL
L’annex XV d’instalꞏlacions forma part del projecte d’execució de les obres de derivació de la
canonada de l’ens d’abastament d’Aigua Ter Llobregat del municipi de La Granada. Es defineixen
les obres elèctriques, de control i cloració necessàries per al funcionament dels equips instalꞏlats
tant a l’àrea de bombament com la dels dipòsits.
Pel que fa a l’àrea de la bifurcació, on es troben les canonades d’impulsió, s’instalꞏlarà un quadre
elèctric i de control dins de la cambra tècnica de 32,43 kW de potència i es preveu una línia de
reserva per a futures actuacions d’ATL. La sala d’impulsió consta d’un sistema de bombeig per a
dur l’aigua cap als dipòsits, vàlvules de papallona motoritzades per tal de controlar el pas de
l’aigua, un dipòsit d’aigua per desincrustar, un dipòsit d’àcid i un dipòsit d’hipoclorit, un analitzador
i altres elements que es podran controlar des de l’armari de potència i control.

Les canonades d’entrada i de sortida s’ubicaran de tal manera que es garanteixi la renovació de
l’aigua seguint la disposició del plànols.

Per altra banda, la cambra tècnica dels dipòsits també constarà d’un armari elèctric i de control de
6,84 kW que permetrà el control de la nova instrumentació de la cambra i el control dels elements
existents a l’actual arqueta (que es traslladen a la nova cambra adossada a la cambra de claus)
per tal de centralitzar el control. La cambra consta de vàlvules motoritzades i de sensors, tant de
nivell com de pressió per tal de regular els nivells d’aigua dels dipòsits, bombes per impulsar
l’aigua cap a un l’analitzador situat dins de la mateixa cambra i altres instruments automatitzats.

Entre la canonada d’entrada i de sortida s’executarà un by-pass de DN 150 que contindrà una
vàlvula de comporta manual.

Les arquetes elèctriques s’han uniformitzat totes a un estàndard de 80 x 80 interior de formigó
prefabricades de 15 cm de gruix com a mínim.

La canonada de desguàs del dipòsit procedent del sobreeixidor, de DN 200, és passant i tan sols
té la connexió del desguàs de fons de buidat del dipòsit.
Entre la canonada d’entrada i el desguàs, s’executarà un by-pass de DN 150 que contindrà una
vàlvula de comporta manual.
A l’interior de la cambra de claus es disposa un analitzador de clor amperiomètric amb una
recirculació d’aigua via un grup de bombes amb aspiració de la canonada de sortida de dipòsits
que retornaran l’aigua al dipòsit.
11.5. ARQUETA DE ABASTAMENT A XARXA
Es projecta una arqueta soterrada per allotjar la connexió amb la xarxa principal d’abastament de
La Granada provinent del dipòsit municipal.
L’arqueta es construirà amb parets de 30 cm de formigó armat amb unes dimensions de 3,20 x
3,00 m interiors que permeti la instalꞏlació dels diferents elements.

12. AFECCIONS A LA LLERA PÚBLICA I ESPAIS D’INTERÈS NATURAL
S’ha d’esmentar que en cap cas l’obra afectarà a cap zona regida pel Pla d’Espais d’interès
Natural (PEIN), Xarxa Natura 2000, Espais Naturals de Protecció Especial.
.

13. DECLARACIÓ DE LA NECESSITAT DE REALITZAR O NO LA TRAMITACIÓ
AMBIENTAL
Segons la llei 21/2013, de 9 de desembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació
d’Impacte Ambiental de projectes, el present projecte, no es troba ni en l’Annex I ni en l’Annex II
d’aquesta llei, de tal forma que no és necessari realitzar l’estudi d’impacte ambiental.

Els diferents elements a instalꞏlar seran:
-

Conjunt de peces que connectaran la canonada d’alimentació del nou dipòsit al ramal
existent de DN 200.
Vàlvula de comporta de la canonada d’entrada del nou dipòsit.
Vàlvula de comporta de la canonada de sortida del dipòsit existent
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14. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS
14.1. EXPROPIACIONS
A l’annex XVIII es detallen les afeccions al sòl previstes, sigui expropiació, ocupació temporal o
servitud d’aqüeducte, tant per a les conduccions com per la implantació del dipòsit i de l’estació
d’impulsió. Al Pressupost per a Coneixement de l’Administració, s’ha reservat una partida de
10.140,01€ per atendre les possibles despeses que es puguin derivar de les compensacions de
les afeccions imposades.

Quan a l’escomesa de la part dels dipòsits, es mantindrà la CGP i TMF existent i es traslladarà el
quadre elèctric i de control a l’interior de la nova caseta per tal de centralitzar el comandament
elèctric i de control de les arquetes existents i de la nova cambra tècnica dels dipòsits. La
potència és de 6,84 Kw

16. GESTIÓ DE RESIDUS
Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament,
amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.

14.2. SERVEIS AFECTATS

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i
demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus.

S’ha recollit la informació de les diferents companyies de serveis presents a la zona. Les
instalꞏlacions s’han ubicat per tal de respectar, en la mesura del possible, els serveis existents.

L’annex XIII inclou l’Estudi Gestió de Residus per tal realitzar el seguiment i control dels residus
de construcció i d’enderrocs generats en obra. El pressupost d’execució material de la gestió de
residus puja la quantitat de 19.117,40 €

Els serveis presents a la zona i que es podrien veure afectats son:
-

Línia de gas

En l’annex XVIII es recull tots els escrits de petició d’informació i de contesta de les diferents
companyies existents a la zona

15. ESCOMESES DE SERVEIS PREVISTES
Per a l’alimentació elèctrica de les bombes i de les vàlvules de l’estació d’impulsió, caldrà fer una
solꞏlicitud d’escomesa elèctrica a la companyia de subministrament d’Endesa.
Tanmateix, hi ha que contemplar que a més de l’escomesa de la estació de bombament
projectada, s’ha de preveure que ATL vol tenir la previsió de en un futur ampliar-la per impulsar
cap a Vilafranca si és necessari. Per tant, tot el cablejat de transport i l’obra civil necessària, s’ha
de contemplar i estudiar per aquesta ampliació.
Per tant, l’escomesa necessària per a alimentar els equips de l’Estació de Bombament i Impulsió
de la Xarxa serà d’una potencia de 32,43 kW.
La nova escomesa situada a la part d’impulsió, es connectarà a la xarxa de distribució d’ENDESA
mitjançant armaris prefabricats tipus Cahors o similar, amb accés des de l’exterior de la parcelꞏla
on es colꞏlocarà un mòdul de protecció i mesura CPM MF4, així com una protecció de capçalera
mitjançant diferencial per protegir la línia que alimenta el nou quadre de potència i control. La
funció ICP la realitzarà el propi comptador elèctric.
Des de l’armari d’escomesa s’executarà una canalització soterrada mitjançant tub corrugat fins la
caseta per alimentar el nou quadre de potència i control de la instalꞏlació i que s’ubicarà a l’interior
de la mateixa.

17. AUTOCONTROL DE QUALITAT
En acompliment de la normativa vigent, el projecte incorpora el Pla de Autocontrol de Qualitat per
a l’execució de les obres, on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la
quantitat d’assaigs a realitzar. Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la
modificació de les freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos
inicialment a la proposta del pla del control de qualitat.
A tots els efectes, el cost dels assajos i proves de control de qualitat es consideren inclosos en el
pressupost de les obres que haurà d’assumir el contractista. En el moment de l’inici de les obres
el contractista haurà de redactar un Pla de Control de Qualitat que haurà d’aprovar la Direcció
Facultativa.
A l’annex XII d’aquest document s’inclou el Pla de autocontrol de Qualitat de l’obra.

18. SEGURETAT I SALUT
En acompliment de l’article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1
paràgraf g) de l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en l’annex XIV s’inclou l’Estudi de
Seguretat i Salut (donat el volum podria haver-se redactat un estudi bàsic de seguretat i salut) en
el qual s’indiquen les mesures de seguretat i mesures preventives per evitar possibles accidents
i/o malalties professionals.
El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut puja la quantitat de 24.589,52€.

L’escomesa estimada per alimentar una futura ampliació de l’estació d’impulsió serà de 250 Kw.+
15.5 Kw.
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19. TERMINI D’EXECUCIÓ, PLA DE TREBALLS I TERMINI DE GARANTIA
En acompliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, del Reglament
General de la Llei de contractes de les administracions públiques, i de l’apartat 1 paràgraf e) de
l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, s’elabora l’annex XI Pla d’obra, on s’estudia
amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.
Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques
de les obres projectades, es proposa que el termini d’execució de totes les obres incloses en
aquest projecte sigui de deu mesos (10 mesos).
El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció.
Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder
corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar.

22. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la classificació
dels contractistes que es recomana puguin accedir a la licitació de les obres objecte d’aquest
projecte en relació al Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost és la següent:

 Grup E:
Obres hidràuliques
 Subgrup 1: Abastament i sanejament
 Categoria 4: Anualitat mitjana superior als 840.000€ i inferior a 2.400.000€
23. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES
D’acord amb la llei 13/2014, de 30 d’Octubre d’accessibilitat, les obres d’aquest projecte s’hauran
de construir sense barreres arquitectòniques per a discapacitats físics.

20. TIPUS D’OBRA
La Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic classifica, en el seu article
núm. 232, les obres segons el seu objecte i naturalesa en els següents grups:
a) Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació.
b) Obres de reparació simple.

24. PRESSUPOST
Pressupost d'execució de material (PEM)
El pressupost d'execució material puja la quantitat de : UN MILIÓ CENT U MIL SET-CENTS
VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS. (1.101.785,40 €)

c) Obres de conservació i manteniment.
d) Obres de demolició.

Pressupost d'execució material

Així mateix, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, en el seu article 12 classifica les obres segons el seu objecte i naturalesa,
d’acord amb els següents grups:

1 CANONADES .

23.421,07

a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.

2 ARQUETA DE DERIVACIÓ .

19.727,14

b) Obres de reparacions menors.
c) Obres de conservació i manteniment.
La naturalesa de l’obra d’aquest projecte s’emmarca dins la categoria d’Obres de primer
establiment, reforma o gran reparació, entenent com a obra de reforma el conjunt d’obres
d’ampliació, modernització, adaptació o reforç d’un bé immoble existent.

21. REVISIÓ DE PREUS

Import (€)

3 ESTACIÓ D'IMPULSIÓ .

297.594,79

4 ACTUACIONS ARQUETA DISTRIBUCIÓ DIPÒSITS .
5 DIPÒSIT, CAMBRA DE CLAUS I QUADRES .
6 ARQUETA CONNEXIÓ A DISTRIBUCIÓ LA GRANADA .
7 INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS .
8 VARIS .

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la inclusió de cap
clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24)
mesos, a menys que al Plec del Concurs per a l’adjudicació de les obres s’indiqui el contrari.

8.301,01
433.712,53
14.137,25
248.184,69
56.706,92

Total .

1.101.785,40

El pressupost d'execució per contracta IVA no inclòs puja la quantitat de UN MILIÓ TRES-CENT
ONZE MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (1.311.124,62 €)
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TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
Benefici Industrial
13,00 %
Despeses Generals
6,00 %
Suma PEC
IVA 21,00 %
Subtotal

1.101.785,40
143.232,10
66.107,12
1.311.124,62
275.336,17
1.586.460,79

El pressupost d'execució per contracta IVA inclòs puja la quantitat de UN MILIÓ CINC-CENTS
VUITANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
(1.586.460,79€)

25. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
El pressupost per al coneixement de l’administració d’ aquest projecte puja: UN MILIÓ SISCENTS CINQUANTA-SIS MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
(1.656.727,76€)
Expropiacions 10.140,01€

11. AFECCIONS A LA LLERA PÚBLICA I ESPAIS D’INTERÈS NATURAL
12. DECLARACIÓ DE LA NECESSITAT DE REALITZAR O NO LA TRAMITACIÓ
AMBIENTAL
13. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS
14. GESTIÓ DE RESIDUS
15. CONTROL DE QUALITAT
16. SEGURETAT I SALUT
17. PRESSUPOST
18. TERMINI D’EXECUCIÓ, PLA DE TREBALLS I TERMINI DE GARANTIA
19. TIPUS D’OBRA
20. REVISIÓ DE PREUS
21. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
22. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES
23. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE
24. CARÀCTER DE L’OBRA
25. CONCLUSIÓ
ANNEXOS
ANNEX I.

-

RECOPILACIÓ DE LA INFORMACIÓ EXISTENT

ANNEX II.

-

TOPOGRAFIA

ANNEX III.

-

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA

ANNEX IV.

-

ESTUDI D'ALTERNATIVES

ANNEX V.

-

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ANNEX VI.

-

CÀLCULS HIDRÀULICS

ANNEX VII.

-

CÀLCULS ESTRUCTURALS

MEMÒRIA

ANNEX VIII.

-

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

1. ANTECEDENTS
2. OBJECTE DEL PROJECTE
3. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE
4. SITUACIÓ
5. DADES PRÈVIES
6. ESTAT ACTUAL
7. ESTUDI D’ALTERNATIVES
8. SOLUCIÓ ADOPTADA
9. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
10. PROTOCOL D’ATURADES FORÇOSES

ANNEX IX

-

PROCESSOS CONSTRUCTIUS I ORGANITZACIÓ DE L'OBRA

ANNEX X

-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ANNEX XI

-

PLA D’OBRA

ANNEX XII

-

PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT

ANNEX XIII

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

ANNEX XIV

-

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ANNEX XV

-

INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DE CONTROL I CLORACIÓ

ANNEX XVI

-

ESTUDI AMBIENTAL I MESURES CORRECTORES

ANNEX XVII

-

AFECCIONS A MEDI AMBIENT

26. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE
Els documents que integren el present projecte són:

DOCUMENT Núm. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS
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ANNEX XVIII

-

ANNEX XIX
ANNEX XX

EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS
PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

-

PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ

28
29
30
31

Urbanització
Urbanització seccions i detalls
Arqueta 3 Connexió Dip Planta, seccions, armats i conduccions
Arqueta 4 Abastament Planta, seccions, armats i conduccions
AUTOMATITZACIÓ I CONTROL
Automatització i control
EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS
Expropiacions -plànols cadastrals-topogràfics i ortofotos
Serveis afectats

32
DOCUMENT Núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS
NÚM.
PLÀNOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TÍTOL PLÀNOL
Localització i índex
Emplaçament actuacions-topografia-orto
ESTACIÓ BOMBAMENT
Topografia-Bombament
Planta situació-implantació
Planta replanteig
Planta seccions
Seccions
Façanes
Planta i seccions armats
Planta i Seccions Equips i conduccions
P&ID
instalꞏlacions elèctriques
Urbanització i drenatges
Urbanització seccions i detalls
Detalls bombes i calderí
Arqueta 2 Derivació Planta, seccions, armats i conduccions
DIPÒSIT
Topografia-DIPÒSIT
Planta situació-implantació
Planta replanteig
Planta seccions
Seccions
Façanes i coberta
Planta i seccions armats
Planta i seccions Equips i conduccions
Detalls dipòsit
P&ID
instalꞏlacions elèctriques

33
34

DOCUMENT Núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS

1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
DOCUMENT Núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS


Amidaments



Quadre de preus



Quadre de preus 2



Pressupost parcial



Resum de pressupost



Pressupost d’execució per contracte

27. CARÀCTER DE L’OBRA
En acompliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 233 de
la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa
en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja 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.
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol
de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.
Les obres projectades no afecten a l’estabilitat, la seguretat i l’estanqueïtat d’elements
constructius preexistents.
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28. CONCLUSIÓ
Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest
projecte, es considera que es verifiquen els objectius de la seva redacció i es sotmet a l’aprovació
dels organismes competents.

La Granada, juny 2021
EL DIRECTOR DEL PROJECTE

Mario
Ferrer

Firmado digitalmente
por Mario Ferrer
Fecha: 2021.07.22
14:33:44 +02'00'

Mario Ferrer Arasa
Enginyer de camins, canals i ports
ATL

ELS REDACTORS DEL PROJECTE ,
46656097E
SERGIO
SOLERA (R:
B65281131)

Firmado digitalmente por 46656097E SERGIO
SOLERA (R: B65281131)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Reg:08005 /Hoja:B-396922 /
Tomo:41786 /Folio:175 /Fecha:15/03/2011 /
Inscripción:3,
serialNumber=IDCES-46656097E,
givenName=SERGIO, sn=SOLERA
ARMENGOL, cn=46656097E SERGIO SOLERA
(R: B65281131), 2.5.4.97=VATES-B65281131,
o=E3 SOLINTEG SL, c=ES
Fecha: 2021.07.22 13:50:32 +02'00'

JAUME
FABREGAT
GAMUNDI

Firmado digitalmente por JAUME
FABREGAT GAMUNDI
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
sn=FABREGAT GAMUNDI,
givenName=JAUME,
serialNumber=37278548X,
cn=JAUME FABREGAT GAMUNDI
Fecha: 2021.07.16 22:38:53
+02'00'

Sergi Solera Armengol Jaume Fabregat Gamundi
Enginyers de camins, canals i ports
SOLINTEG E-3
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ANNEX I RECOPILACIÓ DE LA INFORMACIÓ EXISTENT

Aigües Ter Llobregat ha facilitat la documentació per la redacció del present projecte:


Projecte de renovació de l’Abastament a La Granada (Derivació) (RiR 2018-040).



Renovació abastament a La Granada (RIR 2016-111)



Pautes de cloració

El projecte encarregat consisteix en plantejar una nova caseta de bombament, allunyada de la
carretera C-243a i de la seva zona d’afeccions, amb el que es pugui construir un edifici de
bombament en una superfície d’expropiació de terrenys més generosa, amb accés a nivell de
terreny i amb possibilitat de realitzar les maniobres d’operació i manteniment sense limitacions de
moviments per cotes d’alçada.
S’estudiarà la necessitat d’espai en aquesta nova estació de bombament per a un futur
bombament cap el ramal d’abastament a la població de Vilafranca del Penedès.
Alhora, les dades de cabals subministrats, dona un dèficit d’emmagatzemament de uns 400500m3, això sol ja demandaria un nou dipòsit al costat dels existents de 500m3, però si tenim en
compte l’evolució del consum fins a la capacitat de transport de la canonada es dimensiona un
dipòsit d’uns 1.000 m3 .
El nou dipòsit serà de doble cambra per tal d’evitar que quedi fora de servei en períodes de
manteniment i/o neteges. Les vàlvules d’entrada, sortida i de by pass del nou dipòsit estaran
motoritzades i telecomandades per tal de poder actuar a distància i donar servei al Centre de
recepció d’alarmes en actuacions d‘emergència.
Malgrat no esser un requeriment del plec de condicions de la redacció del projecte, ATL ha
considerat oportú dotar a les noves instal·lacions d’un sistema de cloració
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ANNEX II.- TOPOGRAFIA

1. INTRODUCCIÓ
Per a la definició completa de les obres a realitzar, calia partir d’una informació topogràfica
actualitzada i contrastada. És per això que s’ha considerat imprescindible disposar de les dades
obtingudes a partir d’un aixecament topogràfic de la zona objecte del present projecte.
Per a la realització del “Projecte de renovació de l’abastament del dipòsit de La Granada” s’ha
demanat a l’empresa D2 ENGINY.TOP SLP la realització de l’estudi topogràfic

2. INFORME TOPOGRÀFIC I PLÀNOLS
A continuació es presenta l’informe de l’aixecament topogràfic i els plànols topogràfics emprats
per a la definició de les obres descrites al present projecte.
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MEMÒRIA
1. Situació i descripció del treball
L’objecte de l’informe és l’aixecament topogràfic d’una finca on hi ha una estació de bombeig al municipi
de la Granada.
El treball s’ha realitzat amb coordenades UTM amb el sistema de referència ETRS89 (European
Terrestrial Reference System 1989) establert com a oficial pel Decret 1071/2007 basat en l’el·lipsoide
GR80 (Geodetic Reference System 1980) i consistent amb els actuals sistemes de posicionament per
satèl·lit.
Les cotes s’han referit al sistema de referència altimètric oficial definit pel Decret 1071/2007 corresponen
als registres del nivell mig del mar d’Alacant (model geoidal EGM08D595 de l’ICGC). S’ha utilitzat les
correccions de sistema de posicionament en temps real del ICGC .
Fotografia de la finca:
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3. Treballs de Camp
3.1. Introducció
Els treballs realitzats de camp han estat l’aixecament topogràfic de l’àmbit d’actuació representant els
elements singulars, carretera, edificacions, vegetació, sanejament, etc.
3.2. Aparells utilitzats
S’han utilitzat els següents equips de topografia:


GPS marca LEICA VIVA GNSS model GS14 connectat a la xarxa VRS-RTK ICGC. La llibreta
electrònica ha estat una CS10 amb el software LEICA VIVA.
Precisió de l’equip:
Precisió amb temps real RTK
Horitzontal: 5 mm + 0.5 ppm (emc)
Vertical: 10 mm + 0.5 ppm (emc)

Fig.1. Situació

Font: ICGC

4. Treballs de Gabinet
Els treballs de gabinet han estat la dibuix de l’aixecament topogràfic amb tots els elements singulars,
s’adjunta el llistat de punts.
4.1. Software
Els programes utilitzats han sigut el gvSIG desktop i el TCP-MDT v.7.5 per la part de topografia i el
programa autoCAD 2017 per la part del dibuix.
4.2. Hardware
El hardware amb el qual s’ha realitzat el dibuix i els càlculs topogràfics ha estat un ordinador Intel
Core(TM) i5-6600 CPU 3.30 GHz, 16.00 GB de RAM. Sistema operatiu 64bits.

ORIOL
DALMAU
ROSET - DNI
39347524K
Fig.2. Emplaçament

Firmado digitalmente por ORIOL
DALMAU ROSET - DNI 39347524K
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, sn=DALMAU ROSET,
givenName=ORIOL,
serialNumber=IDCES-39347524K,
cn=ORIOL DALMAU ROSET - DNI
39347524K
Fecha: 2021.05.19 09:59:51 +02'00'

Gironella, maig de 2021
D2 ENGINY.TOP SLP
Oriol Dalmau Roset
Enginyer de Mines. Col. NE-340-C

Font: ICGC
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II.

LLISTAT DE PUNTS
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MEMÒRIA
1. Situació i descripció del treball
L’objecte de l’informe és l’aixecament topogràfic d’una finca on hi ha el dipòsit d’aigua potable al municipi
de la Granada.
El treball s’ha realitzat amb coordenades UTM amb el sistema de referència ETRS89 (European
Terrestrial Reference System 1989) establert com a oficial pel Decret 1071/2007 basat en l’el·lipsoide
GR80 (Geodetic Reference System 1980) i consistent amb els actuals sistemes de posicionament per
satèl·lit.
Les cotes s’han referit al sistema de referència altimètric oficial definit pel Decret 1071/2007 corresponen
als registres del nivell mig del mar d’Alacant (model geoidal EGM08D595 de l’ICGC). S’ha utilitzat les
correccions de sistema de posicionament en temps real del ICGC .
Ortofoto de l’àmbit :
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3. Treballs de Camp
3.1. Introducció
Els treballs realitzats de camp han estat l’aixecament topogràfic de l’àmbit d’actuació representant els
elements singulars, carretera, edificacions, vegetació, sanejament, etc.
3.2. Aparells utilitzats
S’han utilitzat els següents equips de topografia:


GPS marca LEICA VIVA GNSS model GS14 connectat a la xarxa VRS-RTK ICGC. La llibreta
electrònica ha estat una CS10 amb el software LEICA VIVA.
Precisió de l’equip:
Precisió amb temps real RTK
Horitzontal: 5 mm + 0.5 ppm (emc)

Fig.1. Situació

Vertical: 10 mm + 0.5 ppm (emc)

Font: ICGC



Estació total TRIMBLE S5, llibreta electrònica TRIMBLE TSC2 amb el software TRIMBLE
SURVEY CONTROLLER 12.40.
Precisió angular: 3’’ (1 mgon)
Precisió distància: ±1 mm + 2ppm (ISO17123-4)

4. Treballs de Gabinet
Els treballs de gabinet han estat la dibuix de l’aixecament topogràfic amb tots els elements singulars,
s’adjunta el llistat de punts i de les bases.
4.1. Software
Els programes utilitzats han sigut el gvSIG desktop i el TCP-MDT v.7.5 per la part de topografia i el
programa autoCAD 2017 per la part del dibuix.
4.2. Hardware
El hardware amb el qual s’ha realitzat el dibuix i els càlculs topogràfics ha estat un ordinador Intel
Core(TM) i5-6600 CPU 3.30 GHz, 16.00 GB de RAM. Sistema operatiu 64bits.

Fig.2. Emplaçament

ORIOL
DALMAU
ROSET - DNI
39347524K

Font: ICGC
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Llistat de bases:
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Llistat de punts:
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ANNEX III GEOLÒGIA I GEOTÈCNIA

Per a la realització del “Projecte de renovació de l’abastament del dipòsit de La Granada”
s’ha encarregat a l’empresa GEO-CERVALL S.L. la realització de l’estudi
Es presenta a continuació l'informe redactat per GEO-CERVALL S.L.

ANNEX III. GEOLÒGICA I GEOTÈCNIA- 1

GEO-CERVALL, S.L.
ESTUDIS GEOTÈCNICS
C/ Sant Antoni 29
25720 Bellver de Cerdanya
Tel : 679109588 - 678654761

Expedient: EG1205-21
Client: Sr. Sergi Solera Armengol
Obra: Dipòsit aigua La Granada, Polígon 11, parcel·la 13
Pujols, T.M. La Granada, Barcelona
Data: 14-05-2021

Sr. Sergi Solera

Pol. 11, parc. 13, Pujols, La Granada

Sr. Sergi Solera

Pol. 11, parc. 13, Pujols, La Granada

ESTUDI GEOTÈCNIC A LA FINCA CADASTRAL SITUADA AL POLÍGON
11, PARCEL·LA 13 DE PUJOLS, T.M. DE LA GRANADA, A LA COMARCA
DE L’ALT PENEDÈS, PROVÍNCIA DE BARCELONA.
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Qv : Graves, sorres i lutites. Formen un conjunt de ventalls al·luvials. Edat:
Plistocè.

1. INTRODUCCIÓ
Per encàrrec del Sr. Sergi Solera Armengol s’ha realitzat un estudi geotècnic a la
finca cadastral situada al Polígon 11, parcel·la 13, del paratge anomenat “Els Pujols”, al
costat del dipòsit de aigua potable, pertanyent al T.M. La Granada, comarca de l’Alt
Penedès, província de Barcelona. La parcel·la es situa aproximadament a les
coordenades UTM, x§391843m, y§4581793m del fus 31ETRS89.
Per a la realització del estudi geotècnic la propietat ens adjunta un plànol de
situació de la parcel·la on es situarà el dipòsit a construir, projectant una cimentació
superficial.
2. DADES BÀSIQUES
En la present parcel·la està previst la construcció de un dipòsit de aigua potable de
uns 7m d’alçada. Al no poder accedir a la pròpia finca s’han realitzat assaigs per
caracteritzar els materials per al costat de la finca.
Segons CTE la construcció es de tipologia C0, mentre que el terreny segons CTE
es classifica com a terreny tipus T1 on generalment es realitza una cimentació
superficial.
L’estudi geotècnic té per objectiu extreure la informació quantificada en quan a
les característiques del terreny en relació al projecte previst i l’entorn on es situa. S’ha
realitzat un reconeixement del terreny per tal de extreure les propietats mecàniques del
terreny així com les tensions màximes admissibles, fonamentades a partir de sondeigs
realitzats en el terreny, cales, i les observacions “in situ” realitzades pels geòlegs.

Situació Geològica.

2.1 Context geològic
En la zona d’estudi els materials segons els plànols geològics corresponen a :
En la parcel·la s’esperen trobar materials :

NMag : Argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades. Els nivells de sorres i
de conglomerats s'intercalen dins les argiles de forma generalitzada. A la zona del
Vallès les argiles són de color groc i contenen nòduls calcaris blancs i restes fòssils de
mamífers. Aquesta unitat es va fent menys potent cap a l'est arribant a desaparèixer. Cap
a l'oest, als voltants de Sabadell augmenta de potència i inclou conglomerats. A la zona
del Penedès les argiles són lleugerament vermelloses i presenten intercalacions de sorres
marines amb fauna bentònica. La potència a la zona del Penedès és de 100- 120 metres.
Ambient sedimentari continental, perideltaic i deltaic. Edat: Serraval·lià- Vallesià. A la
zona de Sabadell en aquesta unitat es localitzen gran part dels jaciments de mamífers.

Ref. EG1205-21

4

GEO-CERVALL S.L.

Ref. EG1205-21

5

GEO-CERVALL S.L.

Sr. Sergi Solera

Pol. 11, parc. 13, Pujols, La Granada

Sr. Sergi Solera

3. CAMPANYA DE RECONEIXEMENT

3.1. Penetròmetres DPSH

La campanya de reconeixement geotècnic encarregat per Sr. Sergi Solera
Armengol ha estat realitzada el més de Abril del 2021. Aquesta campanya de
reconeixement s’ha realitzat seguint les següents passes:
Treball de Camp
x

Observació general de la zona emmarcant-la en la geologia circumdant.

x

Planificació de la campanya determinant el nombre de punts i fondària a
assolir en aquests.

x

Per la natura dels materials presents en el terreny a estudiar s’ha estimat realitzar
tres penetròmetres, per tal d’obtenir informació dels materials en profunditat. (veure
situació punts a Annex I).
A la parcel·la objecte del estudi s’han realitzat tres assaigs de penetració dinàmica
superpesada, DPSH. Aquests assaigs consisteixen en introduir un tren de barnillatge en
el terreny amb una màquina normalitzada, en aquest cas un penetròmetre ROLATEC
ML 60-A, acomplint les normes NI de la SIMSFE (Societat Internacional de Mecànica
del Sòl i Cementacions, Comitè Tècnic de Proves de Penetració de Sòls). Els assaigs
han estat realitzats per la empresa Geo-cervall, S.L.
M2*H

Execució de sondeigs i extracció de les mostres a analitzar en el laboratori.

x

Realització d’assaigs “in situ” amb penetròmetre DPSH.

x

Determinació del nivell freàtic i circulació d’aigües.

Pol. 11, parc. 13, Pujols, La Granada

Rp (kg/cm2)

=
S * d *( M + V))

On:
-Rp= Resistència dinàmica en punta en kg/cm2 (kp/cm2).
-M= Pes de la massa de colpeig (63.5 kg).
-V= Pes que carrega sobre la puntassa, compost de:
a) Pes del barnillatge (6.31 kg/m)
b) Cabota de colpeig (0.8 kg)
c) Enclusa (7.2 kg).
-S= Superfície de la puntassa (20 cm2).
-d= Penetració per cop (20/n20).
-H= Alçada de caiguda de la massa (76 cm).

Treball de Gabinet
x

Interpretació de les dades obtingudes en el treball de camp.

x

Interpretació dels resultats aconseguits en els assaigs.

x

Caracterització geotècnica del terreny.

x

Confecció informe.

Aleshores a partir de Rp s’obté la càrrega màxima admissible Qa, dividint per un
factor en funció del tipus de fonamentació determinada. Aquesta càrrega admissible es
dóna amb un factor de seguretat F=3 ja inclòs.
Els assaigs han estat realitzats fins que s’ha considerat suficient atenent a les
resistències obtingudes i la construcció a realitzar.
Els assaigs DPSH es situen al llarg de la parcel·la fet que es pot observar en
l’annex I la situació exacta, així com els resultats d’aquests assaigs que es troben en
l’annex II.
La campanya de assaigs penetromètrics DPSH es va dur a terme amb data 27 de
Abril del 2021. En les següents taules es diferencien els materials segons la resistència
que s’ha obtingut en els assaigs penetromètrics.

Ref. EG1205-21

6

GEO-CERVALL S.L.

Ref. EG1205-21

7

GEO-CERVALL S.L.

Sr. Sergi Solera

Pol. 11, parc. 13, Pujols, La Granada

Obra: Dipòsit La Granada

Nº Penetròmetre: P1.1205-21

Client: Sr. Sergi Solera

Geòleg: Josep Mª Isern i Joan Carles Pereiro

Cota inici: Superfície

Fondària (m): -5.8m

Data inici: 27-04-21

Data final: 27-04-21

Sr. Sergi Solera

Obra: Dipòsit La Granada

Nº Penetròmetre: P2.1205-21

Client: Sr. Sergi Solera

Geòleg: Josep Mª Isern i Joan Carles Pereiro

Cota inici: Superfície
Profunditat Nº cops
(m)
als 20cm
0 – 1.8
1.8 – 2.4
2.4 – 6.8

10 – 15
21 – 24
35 - 85

Pol. 11, parc. 13, Pujols, La Granada

Resistència
dinàmica
Rd.(Kp/cm2)

Fondària (m): -5.8m

Data inici: 27-04-21

Profunditat Nº cops
(m)
als 20cm

91 - 147

Data final: 27-04-21

Resistència
dinàmica
Rd.(Kp/cm2)

0 – 0.8

10 – 15

98 – 147

0.8 – 2.4

16 – 27

135 - 245

2.4 – 5.8

29 - 95

245 - 665

177 - 203
260 - 672

Situació i execució del penetròmetre 1.
Situació i execució del penetròmetre 2.
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Pol. 11, parc. 13, Pujols, La Granada

Obra: Dipòsit La Granada

Nº Penetròmetre: P3.1205-21

Client: Sr. Sergi Solera

Geòleg: Josep Mª Isern i Joan Carles Pereiro

Cota inici: Superfície

Fondària (m): -5.8m

Data inici: 27-04-21

Profunditat Nº cops
(m)
als 20cm

Data final: 27-04-21

Resistència
dinàmica
Rd.(Kp/cm2)

0 – 0.4

21 – 22

206 – 216

0.4 – 1.6

12 – 15

109 – 136

1.6 – 3.4

16 – 22

135 – 174

3.4 – 5.8

26 - 35

182 - 245

Sr. Sergi Solera

Pol. 11, parc. 13, Pujols, La Granada

3.2. Sondeig Continu
En la present parcel·la s’ha realitzat un assaig continu amb bateria simple per tal
de observar els materials en fondària, amb una màquina de sondatge muntada sobre un
Land Ròver del tipus Tecoinsa TP30 per l’empresa GEOCERVALL, S.L. Aquest assaig
s’han realitzat de la superfície actual del terreny fins a una fondària de –6.4m. (veure
situació punts a Annex I). Tot seguit adjuntem en els quadres els materials travessats :
Obra: Dipòsit La Granada

Nº Penetròmetre: S1.1205-21

Client: Sr. Sergi Solera

Sondista i Geòleg: Geocervall, S.L.

Cota inici: Superfície

Fondària (m): -6.4m

Data inici: 27-04-21

Data final: 27-04-21

SONDEIG - 1
Profunditat (m)

Tipus de materials

0 – 0.6

Sorres i graves de subbases.

0.6 – 1.6

Llims tons blanquinosos o argiles. Sec.

1.6 – 6.4

Sorres de fines a grolleres amb intervals de gravetes i graves. Alguns
intervals argilosos de fins a 20cm de potència amb carbonatacions.

Situació i execució del penetròmetre 3.

Situació i execució del sondeig 1.
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Sr. Sergi Solera

Pol. 11, parc. 13, Pujols, La Granada

3.5. Hidrogeologia
3.3. Assaigs S.P.T.

Una vegada s’han realitzat els sondeigs i els penetròmetres, no s’observa
presència d’aigua ni presència de humitat en cap punt.

En la zona d’estudi s’han realitzat una sèrie d’assaigs S.P.T. segons UNE
103800:1992, per tal d’obtenir assaig de resistència i una mostra de materials. Aquests
assaigs s’han realitzat en els sondeigs segons :
Sondeig

Fondària (m)

Colpeig NSPT

1.8

8-12-14-14

4.2

12-16-15-14

S1.1205-21

A partir del sondeig s’observa que els materials corresponen a barreges de
sobretot a barreges de sorres amb graves i algo de fins, amb bastant compactació, on hi
ha molta dificultat per permetre la circulació de l’aigua amb una permeabilitat estimada
( HOOK I BRAY, 1977 ), de entre 10-4cm/s a 10-3cm/s
En la zona d’estudi no es preveu nivell freàtic en la zona de cimentació. No es
realitza analítica de l’aigua per quedar a una fondària que no arribarà a la cota de
cimentació superficial.

3.4. Mostres
En la zona d’estudi s’ha extret una mostra de materials per tal de caracteritzar-los.
En el següent quadre es defineix la cota on s’han realitzat els assaigs, segons:

Sondeig

Nº Mostra

Fondària (m)
1.2m

S1.1205-21 M1.1205-21

Per fer l’estudi s’ha assajat sobre la mostra de la zona de cimentació, enviant-la al
laboratori d’assaigs Geomar, per tal de realitzar-hi els assaigs pertinents.
1.- El primer assaig sol·licitat en la mostra correspon al assaig granulomètric per
tamisat per saber les proporcions de granulometries i així determinar les propietats dels
materials :
Mostra

% Graves

% Sorres

% Fins

Classificació

M1.1205-21

2.7%

72.1%

25.2%

SC

2.- El assaig que es refereix a l’agressivitat que presenten els materials de la
parcel·la al formigó. Els resultats han estat els següents:

Mostra
M1.1205-21
Ref. EG1205-21

Acidesa
Baumman-Gully

Contingut en Sulfats
mg/kg SO3

2ml/kg

mg/kg SO4

Negatiu
12

Grau de
Agressivitat
“No Agressiva”
GEO-CERVALL S.L.
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4. INTERPRETACIÓ GEOTÈCNICA DE RESULTATS
En la zona d’estudi a partir dels sondeigs i penetròmetres realitzats s’observa :
x
Nivell A.- Observat en tots els penetròmetres i el sondeig per dessota el sòl
vegetal i fins a fondàries que varien de entre 0,8m i 1.8m. Els materials corresponen a
llims i argiles de tons blanquinosos. En els penetròmetres s’obté colpeigs de entre 10
cops i 15 cops. La cohesió de materials es bona, estimant per taules un valor de
0,5kg/cm2. El angle de fricció estimat per taules a partir dels colpeigs Nspt es situa als
20º. La densitat aparent extreta per taules es de uns 1.9gr/cm3. No s’han realitzat més
assaigs degut a que es preveu cimentar dessota aquests materials.

x
Nivell B.- Observat per dessota el nivell A i present fins a fondàries superiors a 6,4m. Els materials corresponen a sorres amb gravetes i pocs fins molt compactes amb
colpeigs SPT superiors a 25 cops. En aquests materials ha estat impossible extreure la
cohesió degut a que es disgrega, ara s’estima un angle de fricció per taules de uns 34º.
La densitat aparent extreta per taules es de uns 2gr/cm3.

Sr. Sergi Solera

Pol. 11, parc. 13, Pujols, La Granada

4.1. Fonamentació.
En la zona d’estudi es preveu realitzar una cimentació recolzada al nivell B per
llosa de formigó.
En aquest supòsit la cimentació es recolzarà al nivell A format per sorres amb
gravetes, sorres i llims a la matriu on en general tenen propietats granulars i la pressió
admissible ve condicionada per condicions d’assentament més que per enfonsament. En
aquest terreny s’utilitza correlacions empíriques amb els assaig de penetració realitzats.
En aquest supòsit i sempre que s’admeti assentaments de fins a 25mm, la pressió
admissible de servei es pot aconseguir mitjançant les següents expressions basades en el
colpeig S.P.T. (Veure “Documento Básico SE-C Cimientos”, pag 33 )
a) Per B < 1.2m

qadm = 12NSPT(1+ D/3B)(St/25) kN/m2

b) Per B> 1.2m

qadm = 8NSPT(1+ D/3B)(St/25)((B+0.3)/B)2 kN/m2

St = Assentament total en mm.
NSPT = Valor mig dels resultats, obtinguts en la zona de influència de la
cimentació de 0.5B, per sobre de la base i de 2B per dessota.
D = Fondària de la cimentació
B = Amplada de la fonamentació
(1+ D/3B) = serà igual o inferior a 1.3
S’ha agafat un valor de Nspt en la zona de fonamentació de 26cops, que correspon
al valor menor del assaigs SPT en la zona d’influència, i suposant una amplada inferior
a 1.2m. Amb aquest colpeig la càrrega associada a un assentament de 25mm es de
2.08kp/cm2.
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5.- INFORMACIÓ SÍSMICA

Pol. 11, parc. 13, Pujols, La Granada

6.- EXCAVABILITAT

La perillositat sísmica del territori nacional es defineix per mitjà del mapa de
perillositat sísmica. El mapa subministra, expressada en relació amb el valor de la
gravetat, g, l’acceleració sísmica bàsica, ab (caracteritza l’acceleració horitzontal de la
superfície del terreny) i el coeficient de contribució k, que té en compte la influència
dels diferents tipus de terratrèmols esperats en la perillositat sísmica de cada punt.

-

Sr. Sergi Solera

Els materials de la parcel·la presenten una baixa dificultat d’excavació, podent
realitzar el moviment de terres amb una màquina retroexcavadora.
7.- RECOMANACIONS

Al municipi de La Granada els valors corresponen a :
ab= 0.04
k=1
L’acceleració sísmica de Càlcul (ac) es el producte de :

x
En la zona d’estudi es preveu recolzar tots els elements de cimentació per
dessota el nivell del camí inferior. Es recomana realitzar una cimentació recolzada a les
sorres, podent suposar una capacitat de càrrega de 2kp/cm2. En aquest supòsit els
assentaments seran inferiors a 25mm.

Ac = S · ȡ · ab

x
Una vegada es decideixi el emplaçament exacte es realitzarà una visita a la
zona per tal de verificar la naturalesa dels materials presents a la zona de cimentació.

On:
ȡ = Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que s’hi
excedeixi ac en el període de vida per el qual es projecta la construcció.
Pren els valors següents :
Construccions d’importància normal ȡ = 1,0
Construccions d’importància especial ȡ = 1,3

x
En la present parcel·la una vegada s’hagin obert les rases de cimentació es
recomana que se’ns avisi per tal de observar possibles variacions en les propietats dels
materials, canvis de litologies, etc.

S = Coeficient d’amplificació del terreny. Pren el valor en funció de ab i k.
S = C / 1.25
On C es el coeficient del terreny que depèn de les característiques geotècniques de
fonamentació. En la zona de estudi els materials de dipòsit corresponen a terreny Tipus
IV amb un coeficient C = 2 fins a uns -2m de fondària, i llavors passen a un coeficient C
= 1,6 segons el Terreny Tipus III.
Per calcular el valor C mitjà utilitzem :
C = ( Ȉ Ci Ei) / 30 en els primers 30m de fondària.
Resumint :
En el terreny objecte d’estudi l’acceleració sísmica bàsica es de ab= 0.04, amb un
coeficient d’influència k = 1.

x
Es lliure als tècnics corresponents la decisió d’escollir el tipus de fonamentació
i la fondària corresponent, recomanant al peticionari prendre les tensions adjuntes en
els apartats 3 i 4, en funció de la fondària que es desitgi realitzar la fonamentació,
restant a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment.

A partir de les dades geotècniques s’obté l’acceleració sísmica de càlcul que per
una construcció d’importància normal com la que es realitzarà serà de 0.05.
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Geo-Cervall, S.L. resta a la vostra disposició per a qualsevol dubte o
aclariment que es plantegi en l’informe.
Mob : 679109588
Mob : 678 654 761

JOSE MARIA
ISERN
COMENGES
- DNI
40561172M

Signat digitalment per
JOSE MARIA ISERN
COMENGES - DNI
40561172M
DN: c=ES, sn=ISERN
COMENGES,
givenName=JOSE MARIA,
serialNumber=IDCES-4056
1172M, cn=JOSE MARIA
ISERN COMENGES - DNI
40561172M
Data: 2021.05.16 07:40:57
+02'00'

PEREIRO
LAGUARDA
JOAN CARLES 40559659X
2021.05.17
08:09:41 +02'00'

Josep Mª Isern Comengés
Geòleg
Col·legiat de l’ICOG nº 3850

J.Carles Pereiro Laguarda
Geòleg
Col·legiat de l’ICOG nº3851

Bellver de Cerdanya, a 14 de Maig del 2021
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ANNEX I

PLANOLS
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Pol. 11, parc. 13, Pujols, La Granada

Plànol 1: Situació de la parcel·la a la La Granada.

Plànol 2: Situació dels assaigs realitzats.

Plànol 2 : Situació parcel·la nou dipòsit.
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Materials obtinguts en el sondeig de -6m a -6.4m.
Materials obtinguts en el sondeig de 0m a -3m.

S.P.T. realitzat a -1,8m de fondària.

Materials obtinguts en el sondeig de -3m a - 6m.
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S.P.T. realitzat a -4,2m de fondària.
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Qv : Graves, sorres i lutites. Formen un conjunt de ventalls al·luvials. Edat:
Plistocè.

1. INTRODUCCIÓ
Per encàrrec del Sr. Sergi Solera Armengol s’ha realitzat un estudi geotècnic a la
finca cadastral situada al Polígon 6, parcel·la 40, del paratge anomenat “Els Prats”, al
costat de una arqueta de bombament, pertanyent al T.M. La Granada, comarca de l’Alt
Penedès, província de Barcelona. La parcel·la es situa aproximadament a les
coordenades UTM, x§393034m, y§4580656m del fus 31ETRS89.
Per a la realització del estudi geotècnic la propietat ens adjunta un plànol de
situació dels assaigs a realitzar, projectant una cimentació superficial.
2. DADES BÀSIQUES
En la present parcel·la està previst la construcció de una arqueta de bombament de
aigua, on la cimentació es preveu superficial. Al no poder accedir a la pròpia finca s’han
realitzat assaigs per caracteritzar els materials per al costat de la finca, al llarg del camí.
Segons CTE la construcció es de tipologia C0, mentre que el terreny segons CTE
es classifica com a terreny tipus T1 on generalment es realitza una cimentació
superficial.
L’estudi geotècnic té per objectiu extreure la informació quantificada en quan a
les característiques del terreny en relació al projecte previst i l’entorn on es situa. S’ha
realitzat un reconeixement del terreny per tal de extreure les propietats mecàniques del
terreny així com les tensions màximes admissibles, fonamentades a partir de sondeigs
realitzats en el terreny, cales, i les observacions “in situ” realitzades pels geòlegs.
2.1 Context geològic
En la zona d’estudi els materials segons els plànols geològics corresponen a :

Situació Geològica.
En la parcel·la s’esperen trobar materials :

NMag : Argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades. Els nivells de sorres i
de conglomerats s'intercalen dins les argiles de forma generalitzada. A la zona del
Vallès les argiles són de color groc i contenen nòduls calcaris blancs i restes fòssils de
mamífers. Aquesta unitat es va fent menys potent cap a l'est arribant a desaparèixer. Cap
a l'oest, als voltants de Sabadell augmenta de potència i inclou conglomerats. A la zona
del Penedès les argiles són lleugerament vermelloses i presenten intercalacions de sorres
marines amb fauna bentònica. La potència a la zona del Penedès és de 100- 120 metres.
Ambient sedimentari continental, perideltaic i deltaic. Edat: Serraval·lià- Vallesià. A la
zona de Sabadell en aquesta unitat es localitzen gran part dels jaciments de mamífers.

Ref. EG1206-21

4

GEO-CERVALL S.L.

Ref. EG1206-21

5

GEO-CERVALL S.L.

Sr. Sergi Solera

Els Prats, La Granada

Sr. Sergi Solera

3. CAMPANYA DE RECONEIXEMENT

3.1. Penetròmetres DPSH

La campanya de reconeixement geotècnic encarregat per Sr. Sergi Solera
Armengol ha estat realitzada el més de Abril del 2021. Aquesta campanya de
reconeixement s’ha realitzat seguint les següents passes:
Treball de Camp
x

Observació general de la zona emmarcant-la en la geologia circumdant.

x

Planificació de la campanya determinant el nombre de punts i fondària a
assolir en aquests.

x

Per la natura dels materials presents en el terreny a estudiar s’ha estimat realitzar
dos penetròmetres, per tal d’obtenir informació dels materials en profunditat. (veure
situació punts a Annex I).
A la parcel·la objecte del estudi s’han realitzat dos assaigs de penetració dinàmica
superpesada, DPSH. Aquests assaigs consisteixen en introduir un tren de barnillatge en
el terreny amb una màquina normalitzada, en aquest cas un penetròmetre ROLATEC
ML 60-A, acomplint les normes NI de la SIMSFE (Societat Internacional de Mecànica
del Sòl i Cementacions, Comitè Tècnic de Proves de Penetració de Sòls). Els assaigs
han estat realitzats per la empresa Geo-cervall, S.L.
M2*H

Execució de sondeigs i extracció de les mostres a analitzar en el laboratori.

x

Realització d’assaigs “in situ” amb penetròmetre DPSH.

x

Determinació del nivell freàtic i circulació d’aigües.

Els Prats, La Granada

Rp (kg/cm2)

=
S * d *( M + V))

On:
-Rp= Resistència dinàmica en punta en kg/cm2 (kp/cm2).
-M= Pes de la massa de colpeig (63.5 kg).
-V= Pes que carrega sobre la puntassa, compost de:
a) Pes del barnillatge (6.31 kg/m)
b) Cabota de colpeig (0.8 kg)
c) Enclusa (7.2 kg).
-S= Superfície de la puntassa (20 cm2).
-d= Penetració per cop (20/n20).
-H= Alçada de caiguda de la massa (76 cm).

Treball de Gabinet
x

Interpretació de les dades obtingudes en el treball de camp.

x

Interpretació dels resultats aconseguits en els assaigs.

x

Caracterització geotècnica del terreny.

x

Confecció informe.

Aleshores a partir de Rp s’obté la càrrega màxima admissible Qa, dividint per un
factor en funció del tipus de fonamentació determinada. Aquesta càrrega admissible es
dóna amb un factor de seguretat F=3 ja inclòs.
Els assaigs han estat realitzats fins que s’ha considerat suficient atenent a les
resistències obtingudes i la construcció a realitzar.
Els assaigs DPSH es situen al llarg de la parcel·la fet que es pot observar en
l’annex I la situació exacta, així com els resultats d’aquests assaigs que es troben en
l’annex II.
La campanya de assaigs penetromètrics DPSH es va dur a terme amb data 27 de
Abril del 2021. En les següents taules es diferencien els materials segons la resistència
que s’ha obtingut en els assaigs penetromètrics.
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Obra: Estació de Bombament

Nº Penetròmetre: P1.1206-21

Client: Sr. Sergi Solera

Geòleg: Josep Mª Isern i Joan Carles Pereiro

Cota inici: Superfície

Fondària (m): -5.8m

Data inici: 27-04-21

Data final: 27-04-21

Sr. Sergi Solera

Obra: Estació de Bombament

Nº Penetròmetre: P2.1206-21

Client: Sr. Sergi Solera

Geòleg: Josep Mª Isern i Joan Carles Pereiro

Cota inici: Superfície
Profunditat Nº cops
(m)
als 20cm
0 – 0.4
0.4 – 4.6
4.6 – 5.8

14 - 20
10 - 13
16 - 19

Resistència
dinàmica
Rd.(Kp/cm2)

8

Fondària (m): -5.8m

Data inici: 27-04-21

Profunditat Nº cops
(m)
als 20cm

137 - 196

Data final: 27-04-21

Resistència
dinàmica
Rd.(Kp/cm2)

0 – 0.5

21

206

0.5 – 3.6

11 - 20

100 - 158

3.6 – 6.8

22 - 74

154 - 518

74 - 102
112 - 133

Situació i execució del penetròmetre 1.
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3.2. Sondeig Continu
En la present parcel·la s’ha realitzat un assaig continu amb bateria simple per tal
de observar els materials en fondària, amb una màquina de sondatge muntada sobre un
Land Ròver del tipus Tecoinsa TP30 per l’empresa GEOCERVALL, S.L. Aquest assaig
s’han realitzat de la superfície actual del terreny fins a una fondària de –6.1m. (veure
situació punts a Annex I). Tot seguit adjuntem en els quadres els materials travessats :
Obra: Estació de bombament

Nº Penetròmetre: S1.1206-21

Client: Sr. Sergi Solera

Sondista i Geòleg: Geocervall, S.L.

Cota inici: Superfície

Fondària (m): -6.1m

Data inici: 27-04-21

3.3. Assaigs S.P.T.
En la zona d’estudi s’han realitzat una sèrie d’assaigs S.P.T. segons UNE
103800:1992, per tal d’obtenir assaig de resistència i una mostra de materials. Aquests
assaigs s’han realitzat en els sondeigs segons :

Data final: 27-04-21

Sondeig

Fondària (m)

Colpeig NSPT

S1.1206-21

1.8

12-16-22-28

SONDEIG - 1
3.4. Mostres

Profunditat (m)

Tipus de materials

0 – 0.6

Argiles amb sorres i graves del camí.

0.6 – 1.2

Llims i argiles to marró blanc. Toves.

1.2 – 6.1

Argiles tons verdosos amb carbonatacions de tons blancs. Alguns tons blaus
com margues dispersos.

En la zona d’estudi s’ha extret una mostra de materials per tal de caracteritzar-los.
En el següent quadre es defineix la cota on s’han realitzat els assaigs, segons:

Sondeig

Nº Mostra

S1.1206-21 M1.1206-21

Fondària (m)
1.2m

Per fer l’estudi s’ha assajat sobre la mostra de la zona de cimentació, enviant-la al
laboratori d’assaigs Geomar, per tal de realitzar-hi els assaigs pertinents.
1.- El primer assaig correspon a la granulometria simplificada segons UNE
106101/95. Els resultats són :

M1.1206-21

% Graves
0%

% Sorres
0.8%

% Fins
99.2%

Classificació USCS
CL

2.- El següent assaig correspon a la determinació dels Límits d’Atterberg segons
UNE 101103-4/94. Els resultats són :

M1.1206-21

Situació i execució del sondeig 1.
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43.4

19.1

11

Índex
Plasticitat
24.3
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3.- El següent assaig correspon al de Tall Directe sense consolidar ni drenar
segons Norma UNE 103 401 : 1998 per tal de obtenir la cohesió i l’angle de fricció
dels materials. En aquests assaigs s’ha obtingut :

Sr. Sergi Solera

Els Prats, La Granada

4. INTERPRETACIÓ GEOTÈCNICA DE RESULTATS
En la zona d’estudi a partir dels sondeigs i penetròmetres realitzats s’observa :

Mostres
M1.1206-21

Cohesió
1.45kp/cm2

Angle Fricció
36.1º

4.- El següent assaig correspon a la determinació de la Pressió Màxima de
Inflament segons UNE 103602/96. Els resultats són :
Pº Inflament
M1.1206-21

1.5kg/cm2

Inflament en
descàrrega
2.74%

5.- El assaig sol·licitat es refereix a l’agressivitat que presenten els materials de la
parcel·la al formigó.

x
Nivell A.- Observat en tots els penetròmetres i el sondeig fins a uns 60cm de
fondària. Corresponen els materials a argiles amb sorres i graves degut a que els assaigs
s’han realitzat al camí. Aquests materials no apareixeran en la zona on està previst
emplaçar la estació de bombament.

x
Nivell B.- Observat per dessota el nivell A i present fins a fondàries superiors a 6,1m. Els materials corresponen argiles CL, seques, compactes amb colpeigs SPT de 27
cops. En la part superior tenen un aspecte blanquinós i a partir de -1.2m tenen un
aspecte verd. En aquestes argiles s’obté un valor de cohesió (sense drenar ni consolidar)
de 1.45kg/cm2, amb un angle de fricció de 36.1º.Es important remarcar que tenen una
Pressió màxima de Inflament de 1.5kg/cm2 amb un Inflament en descàrrega del
2.74%. La densitat aparent extreta per taules es de uns 2.04gr/cm3.

Els resultats són els següents :

Mostra

% Sulfats

M1.1206-21

Exempt

Acidesa
Baumman-Gully
(ml/kg)
1.81 mg/kg

Classificació

4.1. Fonamentació.

“No Agressiva”
Es proposa recolzar la cimentació al Nivell B, a una fondària de -1.2m respecte la
superfície del camí actual.

3.5. Hidrogeologia

Cimentació amb pous de formigó al Nivell B:

Una vegada s’han realitzat els sondeigs i els penetròmetres, no s’observa
presència d’aigua ni presència de humitat en cap punt.
A partir del sondeig s’observa que els materials corresponen a argiles molt pures,
amb bastant compactació, on hi ha molta dificultat per permetre la circulació de l’aigua
amb una permeabilitat estimada ( HOOK I BRAY, 1977 ), de entre 10-6cm/s a 105
cm/s.
En la zona d’estudi no es preveu nivell freàtic en la zona de cimentació.
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En aquest supòsit els materials corresponen a argiles. Els materials del Nivell B
la pressió de enfonsament mitjançant mètodes analítics, aquesta ve definida per la
següent formulació en el “Documento Básico SE-C Cimientos”, pag 32):
PA = CKNCDcSCICTC + Q0KNqDqSqIqTq + 0.5BȖKNȖDȖSȖIȖTȖ
On :
PA = Pressió d’enfonsament
CK = Cohesió del terreny
Q0K = Pressió vertical característica al voltant de la base de la cimentació
B = Amplada de la cimentació
ȖK = Pes específic del terreny per dessota la base de cimentació
NC, Nq i NȖ = Factors de capacitat de càrrega en funció del angle de fricció.
DC, Dq i DȖ = Factors de profunditat
SC, Sq i SȖ = Factors de forma de la cimentació
IC, Iq i IȖ = inclinació de la càrrega respecte la vertical
TC, Tq i TȖ = Factors de correcció per proximitat a tal·lus.
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Cohesió del terreny UU= 1.45kp/cm2
Pes específic del terreny per dessota la base de cimentació = 2.04gr/cm3

Els Prats, La Granada

5.- INFORMACIÓ SÍSMICA

A partir de les dades obtingudes en les mostres s’obté la Pressió d’enfonsament
sense tenir en compte la forma de la cimentació. Amb aquests valors i aplicant un Factor
de Seguretat 3, la Pressió d’enfonsament obtinguda per una sabata de 1m d’ample es de
24kp/cm2.

La perillositat sísmica del territori nacional es defineix per mitjà del mapa de
perillositat sísmica. El mapa subministra, expressada en relació amb el valor de la
gravetat, g, l’acceleració sísmica bàsica, ab (caracteritza l’acceleració horitzontal de la
superfície del terreny) i el coeficient de contribució k, que té en compte la influència
dels diferents tipus de terratrèmols esperats en la perillositat sísmica de cada punt.

Assentaments :

Al municipi de La Granada els valors corresponen a :
ab= 0.04
k=1
L’acceleració sísmica de Càlcul (ac) es el producte de :

En les argiles els assentaments produïts per sabates corregudes o quadrades es pot
estimar mitjançant el mètode de Schlecher multicapa basat en solucions elàstiques. Amb
les solucions elàstiques s’obté l’assentament segons :

Ac = S · ȡ · ab

S =2 q·B·(1-ȣ2)·I/E
On q; tensió transmesa per la sabata, B; ample de la sabata, ȣ; coeficient de
Poisson, I; factor de Influència i E: mòdul de deformació elàstica.
S = Assentament
ȣ = Coeficient de poisson (0.3 argiles)
I = valor depenent de la forma de la sabata
E = Mòdul Elàstic
Valor mig = 0.838 assentament centre

-

On:
ȡ = Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que s’hi
excedeixi ac en el període de vida per el qual es projecta la construcció.
Pren els valors següents :
Construccions d’importància normal ȡ = 1,0
Construccions d’importància especial ȡ = 1,3
S = Coeficient d’amplificació del terreny. Pren el valor en funció de ab i k.
S = C / 1.25

Per aquest supòsit i a partir de la taula D23 del CTE s’obté un mòdul elàstic de
400 kp/cm2 per els materials del Nivell B.

On C es el coeficient del terreny que depèn de les característiques geotècniques de
fonamentació. En la zona de estudi els materials de dipòsit corresponen a terreny Tipus
IV amb un coeficient C = 2 fins a uns -2m de fondària, i llavors passen a un coeficient C
= 1,6 segons el Terreny Tipus III.
Per calcular el valor C mitjà utilitzem :
C = ( Ȉ Ci Ei) / 30 en els primers 30m de fondària.
Resumint :
En el terreny objecte d’estudi l’acceleració sísmica bàsica es de ab= 0.04, amb un
coeficient d’influència k = 1.

En la cimentació en el nivell B per una sabata correguda de 1m de amplada, la
càrrega associada a un assentament de 25mm es de 2.17kp/cm2.

A partir de les dades geotècniques s’obté l’acceleració sísmica de càlcul que per
una construcció d’importància normal com la que es realitzarà serà de 0.05.
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6.- EXCAVABILITAT
Els materials de la parcel·la presenten una baixa dificultat d’excavació, podent
realitzar el moviment de terres amb una màquina retroexcavadora.
7.- RECOMANACIONS
x
En la zona d’estudi es preveu recolzar tots els elements de cimentació en
superfície. Degut a que la estructura de cimentació no té gaire pes, es recomana
dissenyar la estructura per tal de que els canvis volumètrics de les argiles no l’afectin.
x
Una vegada es decideixi el emplaçament exacte es realitzarà una visita a la
zona per tal de verificar la naturalesa dels materials presents a la zona de cimentació.
x
En la present parcel·la una vegada s’hagin obert les rases de cimentació es
recomana que se’ns avisi per tal de observar possibles variacions en les propietats dels
materials, canvis de litologies, etc.
Geo-Cervall, S.L. resta a la vostra disposició per a qualsevol dubte o
aclariment que es plantegi en l’informe.
Mob : 679109588
Mob : 678 654 761

x
Es lliure als tècnics corresponents la decisió d’escollir el tipus de fonamentació
i la fondària corresponent, recomanant al peticionari prendre les tensions adjuntes en
els apartats 3 i 4, en funció de la fondària que es desitgi realitzar la fonamentació,
restant a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment.
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Plànol 1: Situació de la parcel·la a La Granada.
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Plànol 2: Situació dels assaigs realitzats.

Plànol 2 : Situació detall estació de bombament.
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S.P.T. realitzat a -1,8m de fondària.

Materials obtinguts en el sondeig de 0m a -3m.

Materials obtinguts en el sondeig de -3m a - 6m.
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1. ANTECEDENTS
L’abastament en alta al municipi de La Granada es realitza a partir d’una connexió al PK 6+490
de la Canonada Comarcal del Penedès-Garraf.

La cota de connexió de la canonada d’abastament amb la Canonada Comarcal del PenedèsGarraf és la 236,98 m.s.n.m.

Els dipòsits de La Granada estan situats a la cota 291,50 m.s.n.m. amb capacitats
efectives de 200m3 (3,3m alçada) i 200m3 (10m alçada) respectivament. Són els punts
més alts de la Canonada Comarcal del Penedès-Garraf.
Degut a aquesta situació, l’ompliment d’aquests dipòsits està condicionat a la pressió a la xarxa,
que ve determinada pel subministrament als dipòsits del Garraf i Costa. Aquesta situació és
especialment greu en els mesos estivals.

En l’arqueta de vàlvules (C3-1A) adossada al Dipòsit de La Granada del Penedès, (C302) de 400 m3, es va instal·lat una bomba acceleradora per donar la pressió suficient per
a arribar als dipòsits La Granada i el Municipal La Granada Azteca de 200 m3.

La canonada d’abastament en alta al dipòsit de la Granada consta d’un primer tram inicial de 947
m de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, un segon tram intermedi de 500 m de PEAD de
200 mm de diàmetre nominal i un tercer tram final de 273 m de fosa dúctil de 150 mm de
diàmetre nominal, el que fan un total de 1.720 m de conducció entre el punt de connexió a la
Canonada Comarcal del Penedès-Garraf i els dipòsits.

La nova bomba acceleradora és de la marca Emica In-Line 100/160 motor de 3 kw. Cabal
110 m3/hora a alçada manomètrica 5 m. i 1450 r.p.m. de DN 100 mm. Aquesta bomba es
va instal·lar per realitzar l’ajuda a la impulsió a ambdós dipòsits.

ANNEX IV. ESTUDI D’ALTERNATIVES - 1
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La bomba es va instal·lar a l’alimentació de la canonada procedent de derivació
Vilafranca i connectada a un hidrant proper, a l’arqueta de cambra de claus, que és
alimentada de la mateixa derivació Vilafranca.

2. Dissenyar l'EB de La Granada perquè impulsi contra els dipòsits de La
Granada i el dipòsit de Santa Fe. Aquesta opció també implica automatitzar
el dipòsit de municipal de Sant Fe, i també crea una discontinuïtat en la
xarxa perquè hi ha un tros de canonada que és municipal.

La instal·lació duta a terme d’un únic grup de bombament d’acceleració, no permet donar les
garanties suficients per subministrar l’aigua als dipòsits C3-02 de La Granada de 400 m3 i al de
La Granada Azteca de 200 m3.

3. Dissenyar l'EB de La Granada amb un by pass, per tal que quan s'aturin les
bombes poder donar aigua a Santa Fe per gravetat, tal com s'està fent ara.
Aquesta opció no implica cap treball en el dipòsit de Santa Fe.

Per tal de millorar les condicions de pressió en La canonada d’abastament en alta al dipòsit de La
Granada i assegurar els cabals d’abastament a les cotes dels dipòsits ,es va redactar el projecte
“Renovació de l’Abastament a la Granada (Derivació ) (RiR 2018-040”. Aquest projecte plantejava
un bombament en línia a l’inici de la derivació de l’abastament a la Granada des de la Canonada
Comarcal del Penedès-Garraf, aprofitant l’arqueta existent de derivació.

De les tres opcions, des del punt de vista d'operació creiem que la més adequada és l'opció 3,
perquè no es crea cap discontinuïtat en la xarxa d'ATL.

Aquesta solució no es la més adient des de el punt de vista de manteniment i operació, atès que
l’arqueta de derivació és soterrada. A més a més l’arqueta presenta moltes infiltracions d’aigua
des de el freàtic que l’envolta .

Proposta de treball

Tanmateix l’arqueta es troba dins de la zona d’afecció de la carretera C-243a, per la qual cosa no
es pot realitzar edificacions en aquesta arqueta. El projecte proposava una edificació fora de la
zona d’afeccions de la carretera per a la caseta Ormazabal d’escomesa elèctrica amb expropiació
del terrenys necessari.
La proposta de redacció del “Projecte de renovació de l’abastament del dipòsit de la Granada
PC16.6 (ID Pla 2.2.10)”.consisteix en refer aquest projecte i plantejar una nova caseta de
bombament, allunyada de la carretera C-243a i de la seva zona d’afeccions, amb el que es pugui
construir un edifici de bombament en una superfície d’expropiació de terrenys més generosa,
amb accés a nivell de terreny i amb possibilitat de realitzar les maniobres d’operació i
manteniment sense limitacions de moviments per cotes d’alçada.
S’estudiarà la necessitat d’espai en aquesta nova estació de bombament per a un futur
bombament cap el ramal d’abastament a la població de Vilafranca del Penedès.

Acord reunió 11/02/2021


El nou dipòsit hauria d'estar a la mateixa cota que els dipòsits municipals per
poder connectar les canonades de sortida sense cap inconvenient.



El bombament ubicat en l'actual inici de la derivació de la canonada municipal
comptarà amb una cloració. (Cloració amb tanc d'hipoclorit al 15%).



En el dipòsit de La Granada s'instal·larà un analitzador de clor en la sortida del
dipòsit.



Per donar servei d'aigua a la presa directe de Santa Fe es contemplen 3 opcions:

Vists els condicionants del plec de condicions i les incorporacions realitzades a la reunió
del 11/02/2021, l’acord de les feines a realitzar seran:


Nou edifici d’impulsió als dipòsits de La Granada amb articulació d’espai per futura
ampliació per a bombament cap el ramal d’abastament a la població de Vilafranca
del Penedès.



Nou dipòsit proper als existents disposat a la mateixa cota que els dipòsits
municipals per poder connectar les canonades de sortida sense cap inconvenient.



El bombament ubicat en l'actual inici de la derivació de la canonada municipal
comptarà amb una cloració. (Cloració amb tanc d'hipoclorit al 15%).



En el dipòsit de La Granada s'instal·larà un analitzador de clor en la sortida del
dipòsit.



El bombament de La Granada amb un by pass, per tal que quan s'aturin les
bombes poder donar aigua a Santa Fe per gravetat, tal com s'està fent ara.

1. Construir un EB en el nou dipòsit de La Granada per impulsar contra el
dipòsit municipal de Santa Fe. Això implica haver automatitzar el dipòsit de
Santa Fe, però crearia una discontinuïtat en la xarxa perquè part de la
canonada municipal de Santa Fe és de propietat municipal.
ANNEX IV. ESTUDI D’ALTERNATIVES - 2
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2. PLANTEJAMENT D’ALTERNATIVES
Es plantegen les següents alternatives per a donar solució al punt crític descrit
anteriorment.
1) Execució d’un nou dipòsit. Aquesta proposta consisteix en la substitució dels
dos dipòsits actuals per un de nou. Es planteja un dipòsit circular de la mateixa
alçada que el dipòsit 2 actual (3,3 m) i a una cota de solera inferior a l’actual.
El dipòsit serà de doble cambra per tal d’evitar que quedi fora de servei en
períodes de manteniment i/o neteges.
2) Canvi de configuració de canonades d’alimentació dels dipòsits de La
Granada. Si es tanca l’entrada d’aigua als dipòsits del Garraf i Costa, la pressió a
la xarxa és tal que es poden omplir els dipòsits de La Granada. Atenent a això, es
proposa l’opció que els dipòsits de La Granada s’abasteixin directament dels
dipòsits de Masquefa i els de Garraf i Costa ho facin directament dels de La
Granada, actuant aquests com dipòsits intermedis.
L’obra consistiria en:








Substitució del tub de subministrament als dipòsits de La Granada,
actualment de 150 mm, per un de 500 mm de fosa dúctil PN10.
Instal·lació d’un tub de 500 mm de fosa dúctil PN10 paral·lel a l’anterior que
sortint dels dipòsits de La Granada connectés de nou amb la Canonada
Comarcal del Penedès-Garraf, aigües avall del punt de derivació d’aquesta
cap als dipòsits de La Granada.
A l’arqueta de derivació de Vilafranca i La Granada s’instal·laran 2 noves
vàlvules de papallona motoritzades de 500 mm.
Als tubs de sortida de cada dipòsit cap a la Canonada Comarcal del
Penedès-Garraf (mitjançant la nova canonada de 500 mm de fosa dúctil),
s’instal·laran sengles vàlvules de papallona motoritzades de 150 mm.
Una clava de 66 m cadascuna i de 2000 mm de diàmetre per al pas de les
dues canonades de 500 mm sota la C-15. S’opta per una clava de 2000 per
tal de poder accedir als tubs dins la clava per realitzar-hi les pertinents
tasques de reparació i/o manteniment.

3) Instal·lació d’un bombament en línia. Aquesta opció consisteix en la instal·lació
d’un sistema de bombament en línia que, mantenint el cabal d’ompliment dels
dipòsits de La Granada des de la Canonada Comarcal del Penedès-Garraf, aporti
l’increment de pressió necessari per tal de poder omplir aquests dipòsits.
Les característiques del sistema de bombament seran les següents:





Número de bombes:
Cabal unitari:
Alçada manomètrica;
Potència unitària:

2 unitats (1 d’elles de reserva)
50 m3/h
13 m.c.a.
4kW

El sistema de bombament s’instal·larà en una caseta de 5 x 3 m en planta
aproximadament, de nova construcció i ubicada prèvia a la caseta actual de
derivació de l’entrada d’aigua als dipòsits. Albergarà al seu interior les dues
bombes, la caldereria i valvuleria necessària, un polispast i els quadres elèctrics,
etc..
4) Canvi operacional en l’ompliment dels dipòsits de La Granada. Aquesta opció
consisteix en fer un estudi i anàlisis de la distribució de pressions al llarg del dia a
la xarxa associada a la Canonada Comarcal del Penedès-Garraf. L’objectiu és
identificar quins són els intervals del dia en què la pressió de la xarxa permet
l’ompliment dels dipòsits de La Granada sense afectar a l’ompliment de la resta de
dipòsits de la xarxa. En cas d’obtenir resultats positius, la solució passaria per
realitzar l’ompliment, de manera automatitzada o manual, durant aquests intervals
de temps identificats.

3. CONCLUSIONS
Des del punt de vista d’inversió, la instal·lació d’una bomba acceleradora és l’opció més
avantatjosa. No obstant s’ha de tenir present el cost d’explotació d’aquesta solució ja que
implica una despesa fixa per consum d’energia elèctrica.
Per altra banda, l’execució d’un nou dipòsit es considera una bona opció, tot i que ha
d’estar supeditada a la no afecció a la xarxa de subministrament en baixa.
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ANNEX V.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC

1. INTRODUCCIÓ
Aquest document forma part del Projecte de renovació de l’abastament del dipòsit de La Granada
i té per objecte fer una recopilació fotogràfica de la situació actual de l’actuació.
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Foto panoràmica del terreny d’ubicació dipòsit

Derivació cap a Santa Fe del
Penedès

Arqueta i caseta d’escomesa
elèctrica

Dipòsit circular, actualment molt
malmès

Canonades a dipòsit circular

Dipòsit de Santa Fe del
Penedès
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Conjunt de dipòsit circular i rectangular d’abastament a
La Granada

Ubicació arqueta de connexió a subministrament a La
Granada

Ubicació arqueta de connexió a subministrament a La
Granada

Ubicació del nou dipòsit

Dipòsit circular i rectangular d’abastament a La Granada

Camí existent entre els dipòsits actuals i la ubicació del
nou dipòsit
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Canonada d’entrada a dipòsit rectangular

Dipòsit rectangular

Dipòsit rectangular

Ubicació arqueta de connexió a subministrament a La
Granada

Arqueta de derivació

Derivació cap a Vilafranca. Perpendicular derivació a La
Granada i desguàs

ANNEX V.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC- 4

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX

I. - RECOPILACIÓ DE LA INFORMACIÓ EXISTENT

ANNEX

II. - TOPOGRAFIA

ANNEX

III. - GEOLÒGIA I GEOTÈCNIA

ANNEX

IV. - ESTUDI D'ALTERNATIVES

ANNEX

V. - REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ANNEX

VI. - CÀLCULS HIDRÀULICS

ANNEX

VII. - CÀLCULS ESTRUCTURALS

ANNEX

VIII. - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX

IX. - PROCESSOS CONSTRUCTIUS I ORGANITZACIÓ DE L'OBRA

ANNEX

X. - JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ANNEX

XI. - PLA D’OBRA

ANNEX

XII. - PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT

ANNEX

XIII. - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

ANNEX

XIV. - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ANNEX

XV. - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DE CONTROL I CLORACIÓ

ANNEX

XVI. - ESTUDI AMBIENTAL I MESURES CORRECTORES

ANNEX

XVII. - AFECCIONS A MEDI AMBIENT

ANNEX

XVIII. - EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS

ANNEX

XIX. - PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

ANNEX

XX. - PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX VI

CÀLCULS HIDRÀULICS

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX VI CÀLCULS HIDRÀULICS

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ .............................................................................................................. 1
2. DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA .................................................. 1
3. DETERMINACIÓ DELS CABALS I CRITERIS DE DIMENSIONAMENT. ..................... 1

ANNEX VI.- CÀLCULS HIDRÀULICS. Índex ‐ i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX VI CÀLCULS HIDRÀULICS



Dipòsit



Cambra de claus



Arqueta d’abastament

1. INTRODUCCIÓ
En aquest annex es presenten els càlculs hidràulics realitzats pel dimensionament dels elements
que formen part del “Projecte constructiu de renovació de l’abastament del dipòsit de La
Granada”
El present annex comprèn:

3. DETERMINACIÓ DELS CABALS I CRITERIS DE DIMENSIONAMENT.

Capacitat del dipòsit

- Descripció del funcionament del sistema.
- Determinació dels cabals i criteris de dimensionament.
- Dimensionament de les canonades segons el cabal, el material, el timbratge i les pèrdues de
càrrega.
- Estudi i selecció del grup de bombament de l’EB.

Malgrat que el plec de condicions explicita que el dipòsit a dissenyar serà de 845 m3, en el mateix
no s’ha tingut en compte la incorporació de donar aigua a Santa Fe i per tant procedeix estimar la
nova capacitat del dipòsit.
Les dades de consum dels dos municipis són:

- Càlcul de la capacitat del dipòsit de nova construcció.
- Estudi dels fenòmens transitoris del sistema, per tal de comprovar els timbratges de les
canonades i dimensionar al calderí antiariet de l’estació de bombament.
Entre la bibliografia consultada destaquen les següents publicacions:
- “Guía Técnica sobre depósitos para abastecimiento de agua potable” (CEDEX Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 2010).
- “Ingeniería Hidráulica aplicada a los sistemas de distribución de agua. Volumen II” (Cabrera E.,
Espert V., García-Serra J., Martínez F., Universitat Politècnica de València, 2009).
- “Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión” (CEDEX Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas, 2003).
- “Hidráulica para ingenieros” (Escribá Bonafé, D., 1988).
- “El golpe de ariete en impulsiones” (Mendiluce Rosich, E., 1987).
- “Diseño de pequeñas presas (Design of small dams, 3rd Edition)” (Bureau of Reclamation,
Department of Interior, United States, 1987, traducció 2007).

2. DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA

La solució d’obra civil adoptada és:


Arqueta de derivació cap a l’estació d’impulsió.



Estació d’impulsió.



Arqueta als dipòsits existents
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La Granada
ANY

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

GENER

7.823,00 5.917,00 6.755,00 9.977,00 15.779,00 9.614,00 10.856,00 15.034,00 13.288,00 13.372,00 20.631,00 14.296,00

17.785,00

FEBRER

6.641,00 4.965,00 11.973,00 9.571,00 18.075,00 8.828,00 8.182,00 14.250,00 13.317,00 9.121,00 11.069,00 14.578,00

14.360,00

MARÇ

7.958,00 7.318,00 12.369,00 8.297,00 13.987,00 9.291,00 9.981,00 17.313,00 12.803,00 9.653,00 12.343,00 13.439,00

15.873,00

ABRIL

7.366,00 11.271,00 11.414,00 7.962,00 12.525,00 9.725,00 9.469,00 17.086,00 11.521,00 9.091,00 12.892,00 12.601,00

15.335,00

MAIG

9.561,00 12.321,00 12.227,00 9.759,00 14.014,00 12.811,00 10.843,00 17.961,00 13.175,00 11.313,00 12.664,00 13.182,00

17.235,00

JUNY

8.939,00 9.310,00 12.878,00 12.119,00 15.958,00 11.279,00 11.323,00 14.791,00 16.662,00 17.861,00 12.628,00 14.240,00

16.535,00

JULIOL

8.175,00 3.952,00 9.315,00 13.185,00 16.643,00 12.893,00 13.219,00 15.641,00 17.236,00 21.549,00 14.612,00 17.586,00

18.450,00

AGOST

8.259,00 4.095,00 2.318,00 11.729,00 14.538,00 13.050,00 15.089,00 22.266,00 20.655,00 25.354,00 14.099,00 17.596,00

19.862,00

SETEMBRE

9.949,00 4.042,00 8.723,00 12.467,00 14.978,00 14.166,00 14.941,00 22.756,00 16.257,00 21.182,00 14.665,00 17.575,00

21.014,00

OCTUBRE

9.989,00 2.225,00 9.230,00 11.883,00 14.692,00 13.325,00 14.557,00 18.685,00 14.245,00 20.259,00 16.574,00 17.684,00

19.551,00

NOVEMBRE

6.990,00 1.452,00 8.391,00 14.238,00 10.970,00 12.182,00 13.200,00 13.749,00 12.843,00 20.197,00 12.445,00 17.308,00

13.043,00

DESEMBRE

4.883,00 1.238,00 8.688,00 14.807,00 10.211,00 12.804,00 13.986,00 13.073,00 13.660,00 20.949,00 12.939,00 17.908,00

13.308,00

Santa Fe del Penedès
ANY

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

GENER

1.713,00

2.153,00

1.149,00

2.104,00

1.950,00

2.158,00

2.195,00

2.227,00

2.325,00

2.646,00

3.038,00

3.001,00

2.219,00

FEBRER

1.902,00

1.771,00

873,00

1.808,00

1.881,00

1.573,00

1.989,00

1.925,00

1.983,00

2.403,00

2.996,00

2.357,00

2.035,00

MARÇ

1.167,00

1.732,00

746,00

1.960,00

1.822,00

1.534,00

2.296,00

2.009,00

2.043,00

2.603,00

2.905,00

2.565,00

2.086,00

ABRIL

1.034,00

1.617,00

670,00

2.045,00

1.549,00

1.683,00

2.320,00

1.960,00

1.996,00

2.772,00

2.705,00

2.526,00

2.080,00

MAIG

820,00

1.319,00

642,00

2.120,00

1.964,00

1.729,00

2.391,00

2.522,00

2.113,00

3.073,00

3.203,00

2.910,00

2.584,00

JUNY

1.047,00

1.403,00

920,00

2.181,00

2.210,00

1.955,00

2.521,00

2.607,00

2.590,00

3.341,00

3.521,00

3.044,00

2.906,00

JULIOL

2.216,00

1.665,00

1.326,00

2.359,00

2.535,00

2.386,00

2.338,00

3.193,00

3.053,00

3.929,00

4.397,00

3.205,00

3.762,00

AGOST

2.152,00

2.129,00

1.519,00

2.220,00

2.858,00

2.278,00

2.765,00

2.897,00

3.139,00

3.808,00

3.500,00

3.095,00

4.982,00

SETEMBRE

1.806,00

1.140,00

2.402,00

2.161,00

2.845,00

2.280,00

2.715,00

2.632,00

2.811,00

3.262,00

3.210,00

2.822,00

3.169,00

OCTUBRE

1.198,00

1.023,00

1.893,00

2.037,00

2.139,00

2.471,00

3.223,00

2.695,00

2.681,00

3.426,00

2.862,00

2.337,00

2.917,00

NOVEMBRE

1.491,00

1.218,00

1.839,00

1.719,00

1.985,00

2.374,00

3.050,00

2.262,00

2.582,00

3.629,00

2.693,00

2.107,00

2.693,00

DESEMBRE

3.246,00

1.387,00

2.087,00

1.881,00

2.037,00

2.412,00

2.791,00

2.306,00

2.547,00

3.366,00

2.913,00

2.176,00

2.735,00
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I Santa Fe del Penedès:
Que comparats amb les dades de població de l’IDESCAT, malgrat no esser unes dades
paral·lelament comparables, si donen una idea de comportament real.
La Granada:
Any
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Homes
634
640
645
665
708
735
763
804
887
946
996
1008
1001
1004
1027
1041
1062
1070
1065
1076
1077
1092
1097

Dones
691
693
684
694
721
744
762
790
867
920
953
968
962
991
1020
1014
1011
1015
1026
1036
1053
1065
1111

Total
1325
1333
1329
1359
1429
1479
1525
1594
1754
1866
1949
1976
1963
1995
2047
2055
2073
2085
2091
2112
2130
2157
2208

Any
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Homes
126
135
145
148
154
164
165
174
180
182
199
197
193
208
197
195
189
190
191
196
191
185
180

Dones
135
149
148
154
167
170
171
164
170
184
192
192
191
200
187
183
190
188
183
184
188
189
187

Total
261
284
293
302
321
334
336
338
350
366
391
389
384
408
384
378
379
378
374
380
379
374
367
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Si es relaciona gràficament:
Amb població:

La Granada:

m3/mes

CABALS A LA GRANADA

POBLACIÓ LA GRANADA
2300

26.000,00
25.000,00
24.000,00
23.000,00
22.000,00
21.000,00
20.000,00
19.000,00
18.000,00
17.000,00
16.000,00
15.000,00
14.000,00
13.000,00
12.000,00
11.000,00
10.000,00
9.000,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
‐

2008

2200

2009
2010
2011
2012

2100
2000
1900

2013
2014
2015
2016

1800
1700
1600

2017
2018
2019
0

1

2

3

4

5

6

mes

7

8

9

10

11

12

2020

1500
1400
1300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

La tendència creixent de la població fan aconsellables establir la dada de cabals del més d’agost
del 2017 de 25.354,00 m3/mes actualment allunyada del cabal real de subministrament, com a
dada de referència futura
En relació a Santa Fe del Penedès, la relació gràfica és la següent:
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Constatar en primer lloc que les dades de Santa Fe del Penedès són sensiblement inferiors a les
de La població de La Granada.

CABALS A SANTA FE DEL PENEDÈS
5.000,00
2008

4.500,00

2009

4.000,00

En segon lloc, la població sembla estabilitzar-se si no te tendència a la baixa per la qual cosa es
considera adient considerar el cabal de juliol de 2017 de 3.929,00 m3/mes com a cabal de
referència.

2010

m3/mes

3.500,00

2011

3.000,00

2012

2.500,00

2013

2.000,00

2014
2015

1.500,00

2016
1.000,00

Per tant, el cabal estimat a subministrar a La Granada i Santa Fe del Penedès, és:
25.354,00 m3/mes, per a La Granada,
I 3.929,00 m3/mes per a Santa Fe del Penedès´
És a dir, 29.283 m3/mes que arrodonit es pot considerar de 30.000 m3/mes, que equival a 1.000
m3/dia.

2017

500,00

2018
2019

‐
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Per tant, es conclou que el volum del nou dipòsit serà de uns 1250 m3, ja que es vol preservar
que el mateix tingui una autonomia d’un dia i mig per acotar qualsevol incidència a la xarxa de
subministrament en alta.

2020

mes

I població:
410

Val a dir que, el cabal a subministrar a Santa Fe no provindrà del dipòsit ja que segons el traçat
facilitat per l’empresa subministradora, hi ha una cota intermitja que aproximadament s’estima la
301 m (terreny) i que per tant no és possible subministrar l’aigua des de la cota 291,50 dels
dipòsits ni amb el dipòsit ple (5 m).

DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC DE LES CANONADES

400
390
380
370
360
350
340
330
320
310

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ
Al nou edifici de bombatge a dissenyar, a prop de l’arqueta existent on neix el ramal de La
Granada s’instal·laran dues bombes horitzontals (en règim de funcionament 1+1) per poder
augmentar la pressió de la canonada i poder abastir d’aigua els dipòsits de La Granada amb
garantia de subministrament, especialment en els mesos d’estiu, que és quan la demanda
augmenta considerablement.
Les bombes s’alimentaran mitjançant una canonada horitzontal d’aspiració d’acer de DN150 que
es connectarà aproximadament 15 metres aigües amunt del punt on s’inicia el ramal de La
Granada. La impulsió es farà amb una canonada d’acer DN150 i es connectarà al ramal de la
Granada de DN150 .
Velocitat
El diàmetre nominal de les canonades s’ha dimensionat per tal que la velocitat de l’aigua que hi
circuli sigui inferior als 3 m/s aproximadament. Així doncs, les velocitats resultants són:

300
290
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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1000 m3/dia
hores
impulsió
24
18
12
8

DN
interior

cabal
m3/hora
41,67
55,56
83,33
125,00

l/seg
11,57
15,43
23,15
34,72

diàmetre considerat
125
100
116
91
velocitat
m/s
m/s
0,68
1,11
0,91
1,48
1,37
2,22
2,05
3,34

Per tant, es considera que el termini òptim per omplir el dipòsit és de 12h i amb una canonada
d’aspiració de DN 150

Les pèrdues de càrrega singulars, es calculen mitjançant:

Dhs  K•

V2
2g

Essent K el coeficient de pèrdua singular, adoptant els següents:
Aspiració:
Vàlvula papallona (oberta):
Vàlvula retenció:
Vàlvula comporta:
Carret desmuntatge
Descàrrega:
Colze 90:
Colze 45º:
Peça “T”:

0,5
0,3
0,8
0,5
0,2
1,0
0,3
0,2
1,5

Les pèrdues de càrrega obtingudes per cadascun dels trams de la canonada figuren a la taula
següent:

Pèrdues de càrrega
Tot i que només s’instal·laran noves canonades en els petits trams d’aspiració i impulsió del
bombament cap a la canonada existent, s’ha fet el càlcul de les pèrdues de càrrega de la impulsió
des de l’emplaçament de les bombes fins als dipòsits de La Granada per poder determinar
posteriorment la bomba necessària.
El càlcul de les pèrdues de càrrega s’ha realitzat utilitzant les següents expressions:
Pèrdues de càrrega per fregament en canonada a pressió segons les equacions de Darcy i de
Colebrook-White.

Dh r 

 K
2,51 
 2log

 3,7D Re l 
l



1

Amb:

Re 
:
V:
D:
K:
Re:
:
g:

l V2
•
D 2g

VD


Coeficient de pèrdua de càrrega
Velocitat (m/s)
Diàmetre de la canonada (m)
Coeficient de rugositat absoluta
Número de Reynolds
Viscositat cinemàtica (m2/s)
gravetat (9,8 m/s2)
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S’adjunta a continuació els càlculs de pèrdues de carrega analitzats amb el programa ABSEL 5
de Sulzer.

Les bombes seleccionades són APP21-65 C .
S’adjunten les corbes de funcionament de les bombes en el Annex d’Especificacions Tècniques.

ANNEX VI.- CÀLCULS HIDRÀULICS ‐ 7

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX

I. - RECOPILACIÓ DE LA INFORMACIÓ EXISTENT

ANNEX

II. - TOPOGRAFIA

ANNEX

III. - GEOLÒGIA I GEOTÈCNIA

ANNEX

IV. - ESTUDI D'ALTERNATIVES

ANNEX

V. - REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ANNEX

VI. - CÀLCULS HIDRÀULICS

ANNEX
ANNEX

VII. - CÀLCULS ESTRUCTURALS
VIII. - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX

IX. - PROCESSOS CONSTRUCTIUS I ORGANITZACIÓ DE L'OBRA

ANNEX

X. - JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ANNEX

XI. - PLA D’OBRA

ANNEX

XII. - PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT

ANNEX

XIII. - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

ANNEX

XIV. - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ANNEX

XV. - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DE CONTROL I CLORACIÓ

ANNEX

XVI. - ESTUDI AMBIENTAL I MESURES CORRECTORES

ANNEX

XVII. - AFECCIONS A MEDI AMBIENT

ANNEX

XVIII. - EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS

ANNEX

XIX. - PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

ANNEX

XX. - PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX VII
CÀLCULS ESTRUCTURALS

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ÍNDEX

1. ANTECEDENTS ............................................................................................................. 1
2. NORMATIVA APLICADA .............................................................................................. 1
3. CÀLCUL ESTRUCTURAL DEL DIPÒSIT ...................................................................... 1
3.1. GEOTÈCNIA DE CÀLCUL. ..................................................................................... 1
3.1.1. Fonamentació. ............................................................................................. 1
3.1.2. Paràmetres de càlcul de model estructural. ................................................. 3
3.2. MATERIALS I COEFICIENTS DE SEGURETAT. ................................................... 4
3.2.1. Formigó “in situ”. .......................................................................................... 4
3.2.2. Acer passiu. ................................................................................................. 5
Tipus d’element estructural ................................................................................ 5
3.3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DELS MATERIALS. .................................. 6
3.3.1. Valors característics del formigó “in situ”. .................................................... 6
3.3.2. Valors característics de l’acer passiu. .......................................................... 7
3.3.3. Valors de cálcul dels materials. .................................................................... 7
3.4. ACCIONS SOBRE LES ESTRCUCTURES............................................................. 8
3.4.1. Valors característics de les accions directes permanents. ........................... 8
3.4.2. Valors característics de les accions directes variables. ............................... 8
3.4.3. Valors característics de les accions accidentals. ......................................... 9
3.4.4. Valors representatius de les accions............................................................ 9

ANNEX VII. CÀLCULS ESTRUCTURALS. Índex- i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

3.4.5. Valors de càlcul de les accions. ................................................................. 10

4.5.6. Combinació d’accions. ............................................................................... 36

3.4.6. Combinació d’accions. ............................................................................... 10

4.5.7. Models SAP 2000. ..................................................................................... 37

3.4.7. Model SAP 2000. ....................................................................................... 11

4.5.8. Dimensionament de seccions. ................................................................... 38

3.4.8. Dimensionament de seccions. ................................................................... 13
4. CÀLCUL ESTRUCTURAL DE L’EDIFICI D’IMPULSIÓ .............................................. 28
4.1. INTRODUCCIÓ. ..................................................................................................... 28
4.2. GEOTÈCNIA DE CÀLCUL. ................................................................................... 28
4.2.1. Edifici de bombament................................................................................. 28
4.2.2. Paràmetres de càlcul de model estructural. ............................................... 29
4.3. MATERIALS I COEFICIENTS DE SEGURETAT. ................................................. 30
4.3.1. Formigó “in situ”. ........................................................................................ 30
4.3.2. Acer passiu. ............................................................................................... 31
4.4. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DELS MATERIALS. ................................ 31
4.4.1. Valors característics del formigó “in situ”. .................................................. 31
4.4.2. Valors característics de l’acer passiu. ........................................................ 32
4.4.3. Valors de cálcul dels materials. .................................................................. 33
4.5. ACCIONS SOBRE LES ESTRUCTURES. ............................................................ 33
4.5.1. Valors característics de les accions directes permanents. ......................... 33
4.5.2. Valors característics de les accions directes variables. ............................. 34
4.5.3. Valors característics de les accions accidentals. ....................................... 34
4.5.4. Valors representatius de les accions. ........................................................ 35
4.5.5. Valors de càlcul de les accions. ................................................................. 35

ANNEX VII. CÀLCULS ESTRUCTURALS. Índex- ii

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX VII CÀLCULS ESTRUCTURALS

1. ANTECEDENTS
El present annex correspon a la modificació de les instal·lacions d’electricitat del projecte de
renovació de l’abastament del dipòsit de La Granada.

2. NORMATIVA APLICADA
L’estructura s’ha dimensionat segons el que es disposa en:
- El RD 1247/2008 de 18 de juliol, per el que s’aprova la Instrucció de Formigó Estructural
(EHE-08).
- El RD 314/2006 de 17 de març, pel que s’aprova el Código Técnico de la Edificació i els
seus documents bàsics.

3. CÀLCUL ESTRUCTURAL DEL DIPÒSIT

3.1. GEOTÈCNIA DE CÀLCUL.

Per a la geotècnia de càlcul s’han adoptat l’anàlisi geotècnic establert a l’Annex III
del present projecte, a nivell de fonamentació del nivell quaternari (graves i sorres) de
característiques resistents mitges-altes.

3.1.1. FONAMENTACIÓ.

Es considera que la fonamentació del dipòsit a cota 291.20 m, se situa directament
per sobre del dipòsit quaternari de graves i sorres, aproximadament 3.50 m per sota del
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terreny natural, per al qual s’adopten característiques geotècniques mitjanes,
corresponents a valors del colpeig SPT N=25-50 :

-

Coesió, C = 0 kN/m2 = 0 kg/cm2.

-

Angle de fregament intern, φ=32º. Aquest valor es pren a partir del rang de valors
indicat per la taula D.27 del CTE “Documento Básico SE-C Cimientos”, per a una
grava natural o un dipòsit de llims amb graves i sorres al·luvials.

-

Coeficient d’empenta al repòs, K0 = 0.470, a partir de la fórmula de Jaky

-

Pressió admissible. Per tal de poder comprovar la capacitat resistent de la capa
inferior de graves, es pren, d’acord amb l’estudi geotècnc, com a criteri de partida
un valor màxim de la pressió admissible de 2 kg/cm2, que concorda amb la
indicació orientativa de la taula D.25 del CTE per a graves i sorres de consistència
mitjanament densa (en aquest cas el valor mínim indicat). El model estructural de
càlcul del dipòsit SAP 2000, permet comprovar com per a la configuració indicada
no s’assoleixen valors resultants de pressió sobre la capa de graves superiors a
aquest valor orientatiu, de valor màxim aproximat 1.80 kg/cm2.

K0 = 1 – seno φ = 0.470
-

Mòdul d’elasticitat, E=40 MN/m2. D’acord amb la taula D.23 del CTE es pren una
valor del mòdul elàstic de E= 40 MN/m2, corresponent a un sòl de consistència
mitja.
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3.1.2. PARÀMETRES DE CÀLCUL DE MODEL ESTRUCTURAL.

Tal i com es mostra posteriorment, es realitza un model estructural del dipòsit, amb
elements finits tipus làmina, en el qual es considera una reacció elàstica del terreny
mitjançant la introducció d’un coeficient de balast. Aquest coeficient és constant sobre el
material inferior de consistència solta.
A la taula es resumeix l’estimació del coeficient de balast en base a dues formulacions :
a) Woinowsky-Krieger proposa calcular el coeficient de balast en funció de l’alçada de
la fonamentació (h), el mòdul elàstic del sòl (Es) i del formigó (Eh) :

b) Kogler i Sheidig proporcionen una formulació simplificada que depèn només de 2
paràmetres, el mòdul elàstic del sòl (Es) i la profunditat de l’estrat compressible
(H). En el cas que ens ocupa es considera un gruix de 2 m de l’estrat inferior de
graves.

LLOSA FORMIGÓ 0.50 M
Gruix de llosa, e (m) =
Mòdul elàstic formigó, E =

0.50
250,000.00

m
kg/cm2

Àrea llosa, A =

0.50000

m2

Moment d'inèrcia llosa, I =

0.01042

m4

Rigidesa flexional equivalent, EIeq =

2.60417E+05

kNxm2

Rigidesa axial equivalent, EAeq =

1.25000E+07

kN
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VALORS COEFICIENT DE BALAST VERTICAL CAPA GRAVES
NATURALS
Es =

400

t/m2

Alçada estrat compressible, H =

2

m

Amplada fonamentació, b =

15

m

K30 =

0

kg/cm3

Kv =

0.00

t/m3

Kv =

0.00

t/m3

93.38

t/m3

200.00

t/m3

Terzaghi

Woinowsky‐Krieger
Kv =
Kogler i Scheidig
Kv =

En aquestes condicions es pren un valor del coeficient de balast :
Ksolera interior = 200 t/m3

Vista de model SAP 2000, balast aplicat en nodes de solera inferior de 50 cm de gruix

3.2. MATERIALS I COEFICIENTS DE SEGURETAT.

que representa un coeficient de reacció vertical del terreny de 50 t/m, per a la malla del
model estructural SAP 2000 amb separació entre nodes de 50 cm.
3.2.1. FORMIGÓ “IN SITU”.

D’acord amb l’article 39.2 de la vigent Instrucció EHE el formigó utlitzat tant a l’alçat
del dipòsit com a les lloses horitzontals, inicialment serà del tipus HA-30/P/20/IVQa, donat
que es tracta d’elements enterrats i sense considerar l’acció de substàncies agressives
(sulfats). El tamany màxim de l’àrid es limita a 20 mm per la inexistència de zones de
forta concentració d’armat.
Finalment, donades les classes d’exposició general i específiques exposades, i
d’acord amb l’article 37.3, punt 2, de la Instrucció EHE, i per tal d’assegurar l’adequada
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durabilitat del formigó es limitarà la relació aigua/ciment del formigó “in situ” en elements
sotmesos únicament a exposició general IVQa, a/c < 0,50.

(*)

dues cares. Les lloses recolzades sobre el terreny requereixen un estudi especial.
(**)

Com es mostra al càlcul estructural, per aspectes resistents es pren finalment un formigó
del tipus HA-30/P/20/IVQa.

Quantia mínima de cadascuna de les armadures, longitudinal i transversal repartida en les

La quantia mínima vertical és la corresponent a la cara de tracció. Es recomana disposar
en la cara oposada una armadura mínima igual al 30% de la consignada.
L’armadura mínima horitzontal haurà de repartir-se en ambdues cares. Per a murs vistos
en ambdues cares ha de disposar-se el 50% en cada cara. Per a murs vistos per una sola
cara podran disposar-se fins a 2/3 de l’armadura total en la cara vista. En el cas en que es

3.2.2. ACER PASSIU.

disposin juntes verticals de contracció a distàncies no superiors a 7,5 m, amb l’armadura
horitzontal interrompuda, les quanties geomètriques horitzontals mínimes es poden reduïr
a la meitat.

3.2.2.1 Definició de les classes d’acer.
D’acord amb l’article 31 de la vigent Instrucció EHE, l’acer passiu en barres
corrugades serà del tipus B500S per armats principals i del tipus B 400S per armats
transversals d’esforç tallant, mentres que l’acer passiu en malles electrosoldades serà del
tipus B 500T.

3.2.2.2 Quanties geomètriques mínimes.
Segons la norma EHE, en el seu punt 42.3.5. les quanties geomètriques mínimes,
en tant per 1000, referides a la secció total de formigó són les següents:

Tipus d’element estructural

La taula 37.2.4. de la vigent Instrucció EHE estableix per a la classe d’exposició
IVQa un recobriment mínim de 25 mm (distància del parament a l’armat més exterior),
sempre i quan aquest valor sigui superior al diàmetre de l’armadura i, en el cas d’armats
principals, a 0.80 (1.25 en el cas que la distribució d’armats dificulti el pas del formigó)
vegades el tamany màxim de l’àrid. Es pren un valor final del recobriment de 40 mm.
En peces formigonades contra el terreny el recobriment mínim serà 70 mm,
excepte en el cas que s’hagi disposat un formigó de neteja en que prevalen els valors
mostrats al paràgraf anterior.

Acer B 500 S
1,8

Lloses (*)
Murs (**)

3.2.2.3 Recobriments mínims per criteris de durabilitat.

Armadura horitzontal

3,2

Armadura vertical

0,9
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3.3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DELS MATERIALS.

3.3.1. VALORS CARACTERÍSTICS DEL FORMIGÓ “IN SITU”.

3.3.1.1 Resistència característica de projecte i resistència a tracció.
El valor de la resistència característica de projecte del formigó “in situ”, fck, es fixa
en 30 N/mm2, per condicionants resistents, en base a la resistència mínima compatible
amb els requisits de durabilitat, disposada a l’article 37.3, punt 2, de la present Instrucció
EHE.

A efectes pràctics, i en relació a un estat de deformacions elàstiques sota tensions
normals d’utilització, la Instrucció EHE, al seu punt 39.9 considera un valor del coeficient
de Poisson:
 = 0.2

3.3.1.3 Mòdul de deformació longitudinal.
Respecte al valor del mòdul de deformació longitudinal inicial del formigó a la edat
de j dies (valor representatiu per a càrregues instantànies), el punt 39.6 de la EHE el fixa
en :
Eoj = 10000(fcm,,j)1/3

Finalment l’EHE, al seu punt 39.1, proporciona el següent valor per a la resistència
inferior a tracció (a partir d’ara denominada resistència a tracció), fct,k (N/mm2), en funció
de la resistència característica de projecte :
fct = 0.21(fck)2/3 = 0.21(30)2/3= 2.027 N/mm2
El valor de la resistència característica de projecte del formigó “prefabricat”, fck, es
fixa en 50 N/mm2. Així, a partir del punt 39.1 de l’EHE-08, la resistència inferior a tracció
s’obté com :
fct = 0.21(fck)2/3 = 0.21(50)2/3= 2.85 N/mm2
3.3.1.2 Coeficient de Poisson.
Generalment pren valors de 0.15 a 0.20 en la fase elàstica del formigó, mentres
que a mesura que la compresió longitudinal del formigó s’apropa al seu valor de rotura,
creix aproximadament fins a 0.50.

on fcm,,j, representa la resistència mitja a compresió del formigó a j dies d’edat.
Així, per a la edat de 28 dies, resulta un valor :
Eo,28 = 10000(fcm,28)1/3 = 10000(30)1/3 = 31072 N/mm2
Respecte al valor del mòdul de deformació longitudinal secant del formigó a la edat
de j dies (valor representatiu per a càrregues duraderes), el punt 39.6 de la EHE el fixa
en:
Ej = 8500(fcm,,j)1/3
Així, per a la edat de 28 dies, resulta un valor :
E28 = 8500(fcm,28)1/3 = 8500(30)1/3 = 26411 N/mm2
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3.3.1.4 Propietats diferides del formigó.

SITUACIÓ DE
PROJECTE

No es considera en el present treball els fenòmens diferits de la retracció i de la
fluència del formigó.

3.3.2. VALORS CARACTERÍSTICS DE L’ACER PASSIU.

Persistent
transitòria

γC

ACER
PASSIU
γa

ACER
ESTRUCTURAL
γS

1,50

1,15

1,10 (en plaques, xapes i
perfils)

FORMIGÓ

o

1.25 (a les unions)
Accidental

1,30

1,00

1,00

3.3.2.1 Límit elàstic característic.
Es considera el límit elàstic característic, fyk, tant per a tracció com per a
compressió, en funció del tipus d’acer :
a) Acer B 400 S : fyk = 400 N/mm2

Per a l’estudi en E.L.S. s’adopten coeficients parcials de seguretat iguals a la
unitat.

3.3.3.2 Resistències de càlcul del formigó “in situ”.

b) Acer B 500 S : fyk = 500 N/mm2
Es considera com a resistència de càlcul del formigó (en compressió fcd o en
tracció fct,d) el valor de la resistència característica de projecte fck corresponent, dividit pel
coeficient parcial de seguretat γC descrit en el punt anterior.
3.3.3. VALORS DE CÁLCUL DELS MATERIALS.
Així doncs, el valor de la resistència de càlcul del formigó “in situ”, fcd, s’obté com :
3.3.3.1 Coeficients parcials de seguretat.
fcd =
Els valors de càlcul de les propietats del materials s’obtenen a partir dels valors
característics dividits per un coeficient parcial de seguretat, coeficient que varia segons si
es tracta d’estudi en Estat Límit ültim o bé d’estudi en Estat Límit de Servei.
Els coeficients parcials de seguretat per a E.L.U. es mostren a continuació :

fck

C

=

30
= 20 N/mm2
1.50

Finalment, el valor per a la resistència a tracció de càlcul, s’obté com :

fct,d =

fct

s

=

2.027
= 1,35 N/mm2
1.50
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3.3.3.3 Resistència de càlcul de l’acer passiu.

3.4.1.2 Càrregues mortes.

Es considera com a resistència de càlcul de l’acer passiu el valor del límit elàstic
característic de projecte fyk corresponent, dividit pel coeficient parcial de seguretat γa
descrit en el punt 3.4.4.1.

Serán les degudes al pes dels elements no estructurals que gravitin sobre els
estructurals, en el cas que ens ocupa es tracta del gruix de recobriment superior de
graves, d’alçada 0.50 m. S’adopten els següents valors :

Així doncs, el valor de la resistència de càlcul de l’acer fyd, tant per a tracció com
per a compressió, s’obté com:

- Càrrega uniforme deguda al pes superior de graves de cpberta, aplicada sobre
llosa supeior de dipòsit : 2500 kg/m3 x 0.50 m = 1250 kg/m2.

fyd =

fyd =

fck

a
fck

a

=

500
= 434,78 N/mm2
1.15

per a acer B500 S

=

400
= 347,83 N/mm2
1.15

per a acer B400 S

3.4. ACCIONS SOBRE LES ESTRCUCTURES.

3.4.1.3 Empenta del terreny.
Serán les degudes a l’empenta lateral del terreny sobres les parets del dipòsit, de 6 m
d’alçada. Es comptabilitzen amb un coeficient d’empenta lateral K=0.30, corresponent a
un reblert granular amb angle de fricció de 30º. D’aquesta manera resulta una llei
triangular d’empentes de valor :
- Empenta en coronació de paret, alçada 6 m, 0 t/m2.
- Empenta en peu de paret, alçada 0 m, 5.20 t/m2.

3.4.1. VALORS CARACTERÍSTICS DE LES ACCIONS DIRECTES PERMANENTS.
3.4.2. VALORS CARACTERÍSTICS DE LES ACCIONS DIRECTES VARIABLES.
3.4.1.1 Pes propi.
El pes propi de qualsevol element estructural s’ha calculat a partir de la seva
geometria (seccions transversals) adoptant els següents pesos específics :
- γFormigó : 2500 kg/m3.
- γAcer : 7850 kg/m3.

- Sobrecàrrega uniforme interior d’aigua, sobre solera de fons, corresponent a
una làmina interior d’aigua de 3.0 m : 3000 kg/m2.
- Sobrecàrrega interior d’aigua, sobre parets laterals, corresponent a una làmina
interior d’aigua de 3.005 m. D’aquesta manera resulta una llei triangular
d’empentes de valor :
- Empenta en paret a alçada 3.00 m, 0 t/m2.
- Empenta en peu de paret, alçada 0 m, 3.0 t/m2.
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3.4.3. VALORS CARACTERÍSTICS DE LES ACCIONS ACCIDENTALS.

3.4.4. VALORS REPRESENTATIUS DE LES ACCIONS.

3.4.3.1 Accions sísmiques.
3.4.4.1 Valors representatius de les accions permanents (G).

- Consideració de l’acció sísmica.
La Norma de Construcciò sismoresistent actualment en vigor, NCSP-07, en el
seu article 2.8, indica com no és necessària la consideració de les accions sísmiques
quan l’acceleració sísmica horitzontal bàsica de l’emplaçament ab, definida en apartats
posteriors, compleixi :

Per a les accions permanents es considera un únic valor representatiu, coincident
amb el valor característic Gk, tal com s’ha definit al punt anterior 3.3.1.
3.4.4.2 Valors representatius de les accions variables (Q).

ab < 0.04 g
on g és l’acceleració de la gravetat. En el nostre cas pren el valor de 0.04g, per la qual
cosa no és d’obligada aplicació la Norma NCSP-07.
A partir de l’article 3.2.4.2 de l’actual Instrucció IAP-11, les accions sísmiques es
consideraran únicament quan el valor de l’acceleració sísmica horitzontal de càlcul ac
sigui igual o superior a sis centèssimes de g (≥0,06g), sent g l’acceleració de la
gravetat, mentres que segons l’esmentada Norma sismoresistent, no serà necessària
la consideració de les accions sísmiques en les situacions en les quals compleixi :

Per a les accions variables, s’obtenen els valors representatius afectant al valor
característic Qk per un factor Ψj, de la següent forma :


Valor característic Qk, és el valor de l’acció quan actua aïlladament, tal com s’ha
definit al punt anterior 3.3.2.



Valor de combinació Ψ0Qk, és el valor de l’acció quan actua aïlladament o amb
alguna altra acció variable, per a tenir en compte la petita probabilitat que actuïn
simultàniament els valors més desfavorables de vàries accions independents.



Valor freqüent Ψ1Qk, és el valor de l’acció que és sobrepassat durant un període
de curta duració respecte a la vida útil del pont (5% del temps). Correspon a un
període de retorn d’una setmana.



Valor quasipermanent Ψ2Qk, és el valor de l’acció que és sobrepassat durant
gran part de la vida útil de l’estructura (≥ 50% del temps).

ac < 0.04 g

El Codi Tècnic de la Edificació en el seu punt 4.2.3. estableix els coeficients de
combinació que s’aplicaran a les càrregues permanents i a les sobrecàrregues
d’ús i que es representen a la taula següent.
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3.4.5. VALORS DE CÀLCUL DE LES ACCIONS.

S’obtenen com a producte del valor representatiu de les accions definides a
l’apartat anterior per un coeficient parcial de seguretat γF.

3.4.5.1 Estats límits últims (E.L.U.)
Com a coeficients parcials de seguretat de les accions per a les comprovacions
dels Estats Límits Últims, γF, s’adopten els valors del Codi Tècnic de la Edificació en el
seu punt 4.2 :

3.4.6.1 Estats Límits Últims.
Les combinacions d’accions es defineixen d’acord amb els següents criteris
establerts a l’actual Codi Tècnic per a les situacions persistents o transitòries :


i 1

3.4.6. COMBINACIÓ D’ACCIONS.

Les hipòtesis de càrrega a considerar es formen combinant els valors de càlcul de
les accions que puguin ser simultànies, segons els criteris generals que s’indiquen a
continuación i segons els coeficients de simultaneïtat del Codi Tècnic de la Edificació en
el seu punt 4.2.

G ,i

 G k ,i    G , j  G * k , j   Q ,1  Q k ,1    Q ,i  0 ,i  Q k ,i
j 1

i 1

on :

Gk , i :

Valor representatiu de cada acció permanent.

G* k , j :

Valor representatiu de cada acció permanent de valor no constant.

Qk ,1 :

Valor característic de l’acció variable dominant.

0,i  Qk ,i : Valors de combinació de les accions variables concomitants amb l’acció
variable dominant.
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3.4.7. MODEL SAP 2000.
En el cas que es consideri la sobrecàrrega d’ús com a variable dominant, prendrà el
seu valor representatiu i les altres accions variables amb el seu valor reduït, aplicant a
més els coeficients Ψi indicats al punt anterior.

3.4.6.2 Estats Límits de Servei.
Les combinacions d’accions es defineixen únicament per a situacions persistents i
transitòries, excloent.se les accidentals, d’acord amb els següents criteris establerts a
l’actual IAP-98:

Les figures següents mostren el model estructural emprat, amb la següent
configuració:

-

Parets laterals de 40 cm de gruix.

-

Llosa de fons sobre el terreny, de 50 cm de gruix.

-

Llosa superior de 40 cm de gruix (de càrrega similar a la placa alveolar de 35
cm de cantell disposada amb capa de compressió de 10 cm).

- Combinació característica (poc probable o rara) :


i 1

G ,i

 G k ,i    G , j  G * k , j   Q ,1  Q k ,1    Q ,i  0 ,i  Q k ,i
j 1

i 1

- Combinació freqüent :


i 1

G ,i

 Gk ,i    G , j  G * k , j   Q ,1  1,1  Qk ,1    Q ,i  2 ,i  Qk ,i
j 1

i 1

- Combinació quasi permanent :


i 1

G ,i

 Gk ,i    G , j  G * k , j    Q ,i  2,i  Qk ,i
j 1

i 1

Els esforços i tensions resultants per a les diferents combinacions proposades per
a Estats Límits Últims i per a Estats Límits de Servei s’expliciten en els annexes adjunts.
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Vista de model SAP 2000, llosa inferior de 50 cm de gruix i parets laterals de 40 cm de gruix.

Vista de model SAP 2000, empenta trapezoïdal lateral de terres

Vista de model SAP 2000, càrrega vertical uniforme sobre llosa superior, 1.50t/m2

Vista de model SAP 2000, càrrega lateral sobre parets interior d’aigua, triangular.
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LLOSA DE FONS gruix 50 cm

Vista de model SAP 2000, càrrega vertical sobre llosa de fons, uniforme, 3 t/m2 .

M11+F22 : Flexió transversal en meitat dipòsit, en blau zones de 5diam.16 cara
compressió (superior)+5diam.16+5diam.16 en cara tracció (inferior), en magenta
zones de 5diam.16 cara compressió (inferior)+5diam.16+5diam.16 en cara tracció
(superior). LA RESTA 5 DIAM. 16 A LES 2 CARES

3.4.8. DIMENSIONAMENT DE SECCIONS.

Les figures següents mostren, per a les seccions representades en el document
núm. 2 Plànols, els esforços resultants per a cada element (soleres i parets) i les
comprovacions resistents per als estats límits últims de flexocompressió o flexotracció i
esforç tallant i les comprovacions de l’estat límit de fissuració, per a una obertura de
fissura de 0.20 mm, corresponent a un ambient IVQa d’acord amb l’article 5.1 de l’actual
EHE.

M22+F11 : Flexió LONGITUDINAL en meitat dipòsit, en magenta zones de 5diam.16
cara compressió (superior)+5diam.16+5diam25 en cara tracció (inferior), LA RESTA
5DIAM.16 A DALT I DIAM. 16 A BAIX
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PARETS LATERALS gruix 50 cm

V13 : Tallant LONGITUDINAL, sempre inferior al tallant últim

V23 : Tallant TRANSVERSAL, sempre inferior al tallant últim

M11+F22 : Flexió VERTICAL, EN TOTA LA PARET 5DIÀM. 16 A LES DUES CARES
VERTICALS
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M22+F1 : Flexió HORITZONTAL, EN TOTA LA PARET 5 DIÀM. 16 A LES DUES
CARES HORITZONTALS, EN MAGENTA 1 DIÀM. 25 CADA 20 A LES DUES CARES
HORITZONTALS

V13 : Tallant VERTICAL, NO CAL REFORÇ
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Comprovació resistent llosa inferior M11 – part central

V23 : Tallant horitzontal, NO CAL REFORÇ
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Comprovació resistent llosa inferior M22 – part lateral
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Comprovació resistent llosa inferior M11 – part central
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Comprovació resistent llosa inferior M22 – part lateral
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Comprovació M11 parets laterals
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Comprovació M22 parets laterals
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CROQUIS ARMAT MURS
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4. CÀLCUL ESTRUCTURAL DE L’EDIFICI D’IMPULSIÓ

-

Cohesió, C = 0 kN/m2 = 0 kg/cm2.

-

Angle de fregament intern, φ=32º. Aquest valor es pren a partir del rang de valors
indicat per la taula D.27 del CTE “Documento Básico SE-C Cimientos”, per a una
grava natural o un dipòsit de llims amb graves i sorres al-luvials.

-

Coeficient d’empenta al repòs, K0 = 0.470, a partir de la fórmula de Jaky

4.1. INTRODUCCIÓ.

En el present punt es defineix i dimensiona la estructura portant de la nova caseta
de bombes .
Per a la realització dels càlculs del present projecte s’ha tingut en compte la
normativa vigent:
-

“Instrucción de hormigón estructural EHE”, aprovada per Real Decret 12147/2008
de 18 de juliol.

- “Norma de construcción Sismorresistente.”
- Código Técnico de la Edificación , Documento Básico SE “Seguridad estructural”.

K0 = 1 – sen φ = 0.470
-

Mòdul d’elasticitat, E=40 MN/m2. D’acord amb la taula D.23 del CTE es pren una
valor del mòdul elàstic de E= 40 MN/m2, corresponent a un sòl de consistència
mitja.

-

Pressió admissible. Per tal de poder comprovar la capacitat resistent de la capa
inferior de graves, es pren, d’acord amb l’estudi geotècnic, com a criteri de partida
un valor màxim de la pressió admissible de 2 kg/cm2, que concorda amb la

4.2. GEOTÈCNIA DE CÀLCUL.

Per a la geotècnia de càlcul s’han adoptat l’anàlisi geotècnic establert a l’Annex III
del present projecte, a nivell de fonamentació del nivell d’argiles.

4.2.1. EDIFICI DE BOMBAMENT.

Es considera que la llosa de fons de la nova caseta, se situa directament per sobre
d’un saneig inferior a la estructura, de gruix mínim 1 m, amb reblert localitzat de graves i
sorres, considerades com de característiques resistents mitges-altes, per al qual
s’adopten característiques geotècniques mitjanes, corresponents a valors del colpeig SPT
N=25-50 :
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indicació orientativa de la taula D.25 del CTE per a graves i sorres de consistència
mitjanament densa (en aquest cas el valor mínim indicat). El model estructural de
càlcul del dipòsit SAP 2000, permet comprovar com per a la configuració indicada
no s’assoleixen valors resultants de pressió sobre la capa de graves superiors a
aquest valor orientatiu, de valor màxim aproximat 1.80 kg/cm2.

4.2.2. PARÀMETRES DE CÀLCUL DE MODEL ESTRUCTURAL.

Tal i com es mostra posteriorment, es realitza un model estructural del dipòsit, amb
elements finits tipus làmina, en el qual es considera una reacció elàstica del terreny
mitjançant la introducció d’un coeficient de balast. Aquest coeficient és constant sobre el
material inferior de consistència solta.

A la taula es resumeix l’estimació del coeficient de balast en base a dues formulacions :

c) Woinowsky-Krieger proposa calcular el coeficient de balast en funció de l’alçada de
la fonamentació (h), el mòdul elàstic del sòl (Es) i del formigó (Eh) :

d) Kogler i Sheidig proporcionen una formulació simplificada que depèn només de 2
paràmetres, el mòdul elàstic del sòl (Es) i la profunditat de l’estrat compressible
(H). En el cas que ens ocupa es considera un gruix de 2 m de l’estrat inferior de
graves.

LLOSA FORMIGÓ 0.50 M
Gruix de llosa, e (m) =
Mòdul elàstic formigó, E =

0.50
250,000.00

m
kg/cm2

Àrea llosa, A =

0.50000

m2

Moment d'inèrcia llosa, I =

0.01042

m4

Rigidesa flexional equivalent, EIeq =

2.60417E+05

kNxm2

Rigidesa axial equivalent, EAeq =

1.25000E+07

kN
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VALORS COEFICIENT DE BALAST VERTICAL CAPA GRAVES
NATURALS
Es =

400

t/m2

Alçada estrat compressible, H =

2

m

Amplada fonamentació, b =

15

m

K30 =

0

kg/cm3

Kv =

0.00

t/m3

Kv =

0.00

t/m3

93.38

t/m3

200.00

t/m3

Terzaghi

Woinowsky‐Krieger
Kv =
Kogler i Scheidig
Kv =

En aquestes condicions es pren un valor del coeficient de balast :
3

Ksolera interior = 200 t/m

que representa un coeficient de reacció vertical del terreny de 50 t/m, per a la malla del
model estructural SAP 2000 amb separació entre nodes de 50 cm.

Vista de model SAP 2000, llosa superior de 40 cm de gruix i parets laterals de
fossar de 25 cm de gruix sobre llosa de fons de 40 cm de gruix.
4.3. MATERIALS I COEFICIENTS DE SEGURETAT.

4.3.1. FORMIGÓ “IN SITU”.
D’acord amb l’article 39.2 de la vigent Instrucció EHE el formigó utilitzat tant a l’alçat
del dipòsit com a les lloses horitzontals, inicialment serà del tipus HA-30/P/20/IVQa, donat
que es tracta d’elements enterrats i sense considerar l’acció de substàncies agressives
(sulfats). El tamany màxim de l’àrid es limita a 20 mm per la inexistència de zones de
forta concentració d’armat.
Finalment, donades les classes d’exposició general i específiques exposades, i
d’acord amb l’article 37.3, punt 2, de la Instrucció EHE, i per tal d’assegurar l’adequada
durabilitat del formigó es limitarà la relació aigua/ciment del formigó “in situ” en elements
sotmesos únicament a exposició general IVQa, a/c < 0,60.
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Com es mostra al càlcul estructural, per aspectes resistents es pren finalment un formigó
del tipus HA-30/P/20/Iia+H.

cara podran disposar-se fins a 2/3 de l’armadura total en la cara vista. En el cas en que es
disposin juntes verticals de contracció a distàncies no superiors a 7,5 m, amb l’armadura
horitzontal interrompuda, les quanties geomètriques horitzontals mínimes es poden reduïr
a la meitat.

4.3.2. ACER PASSIU.
4.3.2.1 Definició de les classes d’acer.

4.3.2.3 Recobriments mínims per criteris de durabilitat.

D’acord amb l’article 31 de la vigent Instrucció EHE, l’acer passiu en barres corrugades
serà del tipus B500S per armats principals i del tipus B 400S per armats transversals
d’esforç tallant, mentre que l’acer passiu en malles electrosoldades serà del tipus B 500T.

4.3.2.2 Quanties geomètriques mínimes.

Segons la norma EHE, en el seu punt 42.3.5. les quanties geomètriques mínimes, en
tant per 1000, referides a la secció total de formigó són les següents:

La taula 37.2.4. de la vigent Instrucció EHE estableix per a la classe d’exposició
IIa+H un recobriment mínim de 25 mm (distància del parament a l’armat més exterior),
sempre i quan aquest valor sigui superior al diàmetre de l’armadura i, en el cas d’armats
principals, a 0.80 (1.25 en el cas que la distribució d’armats dificulti el pas del formigó)
vegades el tamany màxim de l’àrid.
En peces formigonades contra el terreny el recobriment mínim serà 70 mm, excepte en el
cas que s’hagi disposat un formigó de neteja en que prevalen els valors mostrats al paràgraf
anterior.

4.4. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DELS MATERIALS.
Tipus d’element estructural

Acer B 500 S

Lloses (*)

1,8

Murs (**)

(*)

Armadura horitzontal

3,2

Armadura vertical

0,9

Quantia mínima de cadascuna de les armadures, longitudinal i transversal repartida en les
dues cares. Les lloses recolzades sobre el terreny requereixen un estudi especial.

(**)

4.4.1. VALORS CARACTERÍSTICS DEL FORMIGÓ “IN SITU”.
4.4.1.1 Resistència característica de projecte i resistència a tracció.

El valor de la resistència característica de projecte del formigó “in situ”, fck, es fixa en 30
N/mm2, per condicionants resistents, en base a la resistència mínima compatible amb els
requisits de durabilitat, disposada a l’article 37.3, punt 2, de la present Instrucció EHE.

La quantia mínima vertical és la corresponent a la cara de tracció. Es recomana disposar
en la cara oposada una armadura mínima igual al 30% de la consignada.
L’armadura mínima horitzontal haurà de repartir-se en ambdues cares. Per a murs vistos
en ambdues cares ha de disposar-se el 50% en cada cara. Per a murs vistos per una sola

Finalment l’EHE, al seu punt 39.1, proporciona el següent valor per a la resistència
inferior a tracció (a partir d’ara denominada resistència a tracció), fct,k (N/mm2), en funció de
la resistència característica de projecte :
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Eo,28 = 10000(fcm,28)1/3 = 10000(30)1/3 = 31072 N/mm2
fct = 0.21(fck)2/3 = 0.21(30)2/3= 2.027 N/mm2

El valor de la resistència característica de projecte del formigó “prefabricat”, fck, es
fixa en 50 N/mm2. Així, a partir del punt 39.1 de l’EHE-08, la resistència inferior a tracció
s’obté com :
fct = 0.21(fck)2/3 = 0.21(50)2/3= 2.85 N/mm2
4.4.1.2 Coeficient de Poisson.

Respecte al valor del mòdul de deformació longitudinal secant del formigó a la edat de j
dies (valor representatiu per a càrregues duraderes), el punt 39.6 de la EHE el fixa en :
Ej = 8500(fcm,,j)1/3
Així, per a la edat de 28 dies, resulta un valor :
E28 = 8500(fcm,28)1/3 = 8500(30)1/3 = 26411 N/mm2
4.4.1.4 Propietats diferides del formigó.

Generalment pren valors de 0.15 a 0.20 en la fase elàstica del formigó, mentres que a
mesura que la compresió longitudinal del formigó s’apropa al seu valor de rotura, creix
aproximadament fins a 0.50.
A efectes pràctics, i en relació a un estat de deformacions elàstiques sota tensions
normals d’utilització, la Instrucció EHE, al seu punt 39.9 considera un valor del coeficient de
Poisson:

No es considera en el present treball els fenòmens diferits de la retracció i de la fluència
del formigó.

4.4.2. VALORS CARACTERÍSTICS DE L’ACER PASSIU.

 = 0.2
4.4.1.3 Mòdul de deformació longitudinal.
4.4.2.1 Límit elàstic característic.
Respecte al valor del mòdul de deformació longitudinal inicial del formigó a la edat de j
dies (valor representatiu per a càrregues instantànies), el punt 39.6 de la EHE el fixa en :

Eoj = 10000(fcm,,j)1/3
on fcm,,j, representa la resistència mitja a compresió del formigó a j dies d’edat.

Es considera el límit elàstic característic, fyk, tant per a tracció com per a compressió, en
funció del tipus d’acer :
a) Acer B 400 S : fyk = 400 N/mm2
b) Acer B 500 S : fyk = 500 N/mm2

Així, per a la edat de 28 dies, resulta un valor :
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4.4.3. VALORS DE CÀLCUL DELS MATERIALS.

fcd =

Els valors de càlcul de les propietats del materials s’obtenen a partir dels valors
característics dividits per un coeficient parcial de seguretat, coeficient que varia segons si es
tracta d’estudi en Estat Límit ültim o bé d’estudi en Estat Límit de Servei.

Els coeficients parcials de seguretat per a E.L.U. es mostren a continuació :

Persistent
transitòria

FORMIGÓ

o

γC

ACER
PASSIU
γa

ACER
ESTRUCTURAL
γS

1,50

1,15

1,10 (en plaques, xapes i
perfils)

fct,d =

1,30

1,00

30
= 20 N/mm2
1.50

fct

s

=

2.027
= 1,35 N/mm2
1.50

4.4.3.3 Resistència de càlcul de l’acer passiu.

Es considera com a resistència de càlcul de l’acer passiu el valor del límit elàstic
característic de projecte fyk corresponent, dividit pel coeficient parcial de seguretat γa descrit
en el punt 3.4.4.1.
Així doncs, el valor de la resistència de càlcul de l’acer fyd, tant per a tracció com per a
compressió, s’obté com:

fyd =

1.25 (a les unions)
Accidental

C

=

Finalment, el valor per a la resistència a tracció de càlcul, s’obté com :

4.4.3.1 Coeficients parcials de seguretat.

SITUACIÓ DE
PROJECTE

fck

1,00
fyd =

fck

a
fck

a

=

500
= 434,78 N/mm2
1.15

per a acer B500 S

=

400
= 347,83 N/mm2
1.15

per a acer B400 S

Per a l’estudi en E.L.S. s’adopten coeficients parcials de seguretat iguals a la unitat.
4.5. ACCIONS SOBRE LES ESTRUCTURES.
4.4.3.2 Resistències de càlcul del formigó “in situ”.
4.5.1. VALORS CARACTERÍSTICS DE LES ACCIONS DIRECTES PERMANENTS.
Es considera com a resistència de càlcul del formigó (en compressió fcd o en tracció fct,d)
el valor de la resistència característica de projecte fck corresponent, dividit pel coeficient
parcial de seguretat γC descrit en el punt anterior.
Així doncs, el valor de la resistència de càlcul del formigó “in situ”, fcd, s’obté com :

4.5.1.1 Pes propi.
El pes propi de qualsevol element estructural s’ha calculat a partir de la seva geometria
(seccions transversals) adoptant els següents pesos específics :
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- γFormigó : 2500 kg/m3.

4.5.3. VALORS CARACTERÍSTICS DE LES ACCIONS ACCIDENTALS.

- γAcer : 7850 kg/m3.
-

4.5.3.1 Accions sísmiques.
4.5.1.2 Càrregues mortes.

Seran les degudes al pes dels elements no estructurals que gravitin sobre els
estructurals, en el cas que ens ocupa es tracta del gruix de recobriment superior de graves,
d’alçada 0.50 m. S’adopten els següents valors :
Càrrega uniforme deguda al pes superior de graves de coberta, aplicada sobre llosa
superior de l’edifici : 2500 kg/m3 x 0.50 m = 1250 kg/m2.

4.5.1.3 Empenta del terreny.

Seran les degudes a l’empenta lateral del terreny sobres les parets del dipòsit, de 6 m
d’alçada. Es comptabilitzen amb un coeficient d’empenta lateral K=0.30, corresponent a un
reblert granular amb angle de fricció de 30º. D’aquesta manera resulta una llei triangular
d’empentes de valor :

- Empenta en coronació de murs , alçada 3 m, 0 t/m2.
- Empenta en peu de murs, alçada 0 m, 1.6 t/m2.

- Consideració de l’acció sísmica.

La Norma de Construcciò sismoresistent actualment en vigor, NCSP-07, en el seu
article 2.8, indica com no és necessària la consideració de les accions sísmiques quan
l’acceleració sísmica horitzontal bàsica de l’emplaçament ab, definida en apartats
posteriors, compleixi :
ab < 0.04 g
on g és l’acceleració de la gravetat. En el nostre cas pren el valor de 0.04g, per la qual
cosa no és d’obligada aplicació la Norma NCSP-07.
A partir de l’article 3.2.4.2 de l’actual Instrucció IAP-11, les accions sísmiques es
consideraran únicament quan el valor de l’acceleració sísmica horitzontal de càlcul ac
sigui igual o superior a sis centèsimes de g (≥0,06g), sent g l’acceleració de la gravetat,
mentre que
segons l’esmentada Norma sismoresistent, no serà necessària la
consideració de les accions sísmiques en les situacions en les quals compleixi :
ac < 0.04 g

4.5.2. VALORS CARACTERÍSTICS DE LES ACCIONS DIRECTES VARIABLES.

- Sobrecàrrega uniforme, sobre lloses de coberta, corresponent a una sobrecàrrega
de manteniment : 100 kg/m2.
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Valor característic Qk, és el valor de l’acció quan actua aïlladament, tal com s’ha
definit al punt anterior 3.3.2.



Valor de combinació Ψ0Qk, és el valor de l’acció quan actúa aïlladament o amb
alguna altra acció variable, per a tenir en compte la petita probabilitat que actuïn
simultàniament els valors més desfavorables de vàries accions independents.



Valor freqüent Ψ1Qk, és el valor de l’acció que és sobrepassat durant un període de
curta duració respecte a la vida útil del pont (5% del temps). Correspon a un
període de retorn d’una setmana.



Valor quasipermanent Ψ2Qk, és el valor de l’acció que és sobrepassat durant gran
part de la vida útil de l’estructura (≥ 50% del temps).

El Codi Tècnic de la Edificació en el seu punt 4.2.3. estableix els coeficients de
combinació que s’aplicaran a les càrregues permanents i a les sobrecàrregues d’ús
i que es representen a la taula següent.

4.5.4. VALORS REPRESENTATIUS DE LES ACCIONS.

4.5.4.1 Valors representatius de les accions permanents (G).

Per a les accions permanents es considera un únic valor representatiu, coincident amb el
valor característic Gk, tal com s’ha definit al punt anterior 3.3.1.

4.5.4.2 Valors representatius de les accions variables (Q).

4.5.5. VALORS DE CÀLCUL DE LES ACCIONS.

S’obtenen com a producte del valor representatiu de les accions definides a
l’apartat anterior per un coeficient parcial de seguretat γF.

4.5.5.1 Estats límits últims (E.L.U.)

Com a coeficients parcials de seguretat de les accions per a les comprovacions
dels Estats Límits Últims, γF, s’adopten els valors del Codi Tècnic de la Edificació en el
seu punt 4.2 :

Per a les accions variables, s’obtenen els valors representatius afectant al valor
característic Qk per un factor Ψj, de la següent forma :

ANNEX VII. CÀLCULS ESTRUCTURALS.- 35

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

4.5.6. COMBINACIÓ D’ACCIONS.

Les hipòtesis de càrrega a considerar es formen combinant els valors de càlcul de les
accions que puguin ser simultànies, segons els criteris generals que s’indiquen a
continuación i segons els coeficients de simultaneïtat del Codi Tècnic de la Edificació en el
seu punt 4.2.

4.5.6.1 Estats Límits Últims.

Les combinacions d’accions es defineixen d’acord amb els següents criteris establerts a
l’actual Codi Tècnic per a les situacions persistents o transitòries :


i 1

G ,i

 Gk ,i    G , j  G * k , j   Q,1  Qk ,1    Q,i  0,i  Qk ,i
j 1

i 1

on :

Gk , i :

Valor representatiu de cada acció permanent.

G *k, j :

Valor representatiu de cada acció permanent de valor no constant.

Qk ,1 : Valor característic de l’acció variable dominant.
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0,i  Qk ,i : Valors de combinació de les accions variables concomitants amb l’acció
variable dominant.

En el cas que es consideri la sobrecàrrega d’ús com a variable dominant, prendrà el seu
valor representatiu i les altres accions variables amb el seu valor reduït, aplicant a més els
coeficients Ψi indicats al punt anterior.

4.5.7. MODELS SAP 2000.

Les figures següents mostren el model estructural emprat de la nova caseta de bombes,
amb la següent configuració:

4.5.6.2 Estats Límits de Servei.
Les combinacions d’accions es defineixen únicament per a situacions persistents i
transitòries, excloent.se les accidentals, d’acord amb els següents criteris establerts a
l’actual IAP-98:

-

Murs laterals de 40 cm de gruix.

-

Llosa de fons sobre el terreny, de 40 cm de gruix.

-

Llosa superior de 40 cm de gruix, per tal de lligar tots els pilars i dotar de
monolitisme a l’estructura.

- Combinació característica (poc probable o rara) :


i 1

G ,i

 Gk ,i    G , j  G * k , j   Q,1  Qk ,1    Q,i  0,i  Qk ,i
j 1

i 1

- Combinació freqüent :


i 1

G ,i

 Gk ,i    G , j  G *k , j   Q,1  1,1  Qk ,1    Q,i  2,i  Qk ,i
j 1

i 1

- Combinació quasi permanent :


i 1

G ,i

 Gk ,i    G , j  G *k , j    Q,i  2,i  Qk ,i
j 1

i 1

Els esforços i tensions resultants per a les diferents combinacions proposades per a
Estats Límits Últims i per a Estats Límits de Servei s’expliciten en els annexes adjunts.

Vista de model SAP 2000, llosa superior de 40 cm de gruix i parets laterals de fossar de
25 cm de gruix sobre llosa de fons de 40 cm de gruix.
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4.5.8. DIMENSIONAMENT DE SECCIONS.

Les figures següents mostren, per a les seccions representades en el document núm. 2
Plànols, els esforços resultants per a cada element (soleres i parets) i les comprovacions
resistents per als estats límits últims de flexocompressió o flexotracció i esforç tallant i les
comprovacions de l’estat límit de fissuració, per a una obertura de fissura de 0.20 mm,
corresponent a un ambient IIa+H d’acord amb l’article 5.1 de l’actual EHE.

Vista de model SAP 2000, empenta triangular lateral de terres

Vista de model SAP 2000, càrrega vertical uniforme sobre llosa superior, 1.0t/m2
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LLOSA DE FONS gruix 40 cm

M11+F22 : Flexió transversal en meitat dipòsit. ARMAT MÍNIM 5 DIAM. 16 A LES 2
CARES

V13 : Tallant LONGITUDINAL, sempre inferior al tallant últim

M22+F11 : Flexió LONGITUDINAL. ARMAT MÍNIM 5 DIAM. 16 A LES 2 CARES

V23 : Tallant TRANSVERSAL, sempre inferior al tallant últim
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LLOSA DE PLANTA BAIXA gruix 40 cm

M11+F22 : Flexió transversal en meitat dipòsit. ARMAT MÍNIM 5 DIAM. 16 A LES 2
CARES

V13 : Tallant LONGITUDINAL, sempre inferior al tallant últim

M22+F11 : Flexió LONGITUDINAL. ARMAT MÍNIM 5 DIAM. 16 A LES 2 CARES

V23 : Tallant TRANSVERSAL, sempre inferior al tallant últim
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PARETS LATERALS gruix 25 cm

M11+F22 : Flexió VERTICAL, EN TOTA LA PARET 5DIÀM. 12 A LES DUES CARES
VERTICALS

M22+F1 : Flexió HORITZONTAL, EN TOTA LA PARET 5 DIÀM. 12 A LES DUES
CARES HORITZONTALS
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V13 : Tallant VERTICAL, NO CAL REFORÇ

V23 : Tallant horitzontal, NO CAL REFORÇ
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PILARS 25X25 cm

Pilar més carregat a axil, 40.36 tones

Pilar més carregat flector, 5.41 txm
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COMPROVACIÓ LLOSA DE FONS 40 CM

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1 SEGÚN EHE-08

H

·

Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra:
Fecha:

·

Dipòsit i caseta bombes Granada
11/06/2021
7:21:04

Hora:

Comprobación de secciones a flexión simple
1

Datos

- Materiales

J
J
- Sección

2

Comprobación

·

·
H

·

Página 1 de 2

Página 2 de 2
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COMPROVACIÓ MURS 25 CM

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1 SEGÚN EHE-08

H

·

Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra:
Fecha:

·

Dipòsit i caseta bombes Granada
11/06/2021
7:32:54

Hora:

Comprobación de secciones a flexión simple
1

Datos

- Materiales

J
J
- Sección

2

Comprobación

·

·
H

·

Página 1 de 2

Página 2 de 2
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COMPROVACIÓ BIGA 30 X 50

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1 SEGÚN EHE-08

H

·

Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra:
Fecha:

·

Dipòsit i caseta bombes Granada
11/06/2021
7:45:26

Hora:

Comprobación de secciones a flexión simple
1

Datos

- Materiales

J
J
- Sección

2

Comprobación

·

·
H

·

Página 1 de 2

Página 2 de 2
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COMPROVACIÓ PILAR 25 X 25 CM

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1 SEGÚN EHE-08
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA
Obra:
Fecha:

DipòsitPobla
11/06/2021
7:40:59

Hora:

Cálculo de secciones a flexión compuesta recta
1

Datos

- Materiales

J
J
- Sección

Página 1 de 3

2

I

·

Diagrama

·

J

·

Página 2 de 3
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EQUIPS HIDRÀULICS

-

Ventoses. Elements que connectats a una conducció, actuen com a òrgan automàtic per a
l’entrada, sortida i purga d’aire en la canonada, en els punts alts del seu traçat, s’obren
automàticament deixant sortir l’aire acumulat i es tanquen quan aquest ha sortit en la seva
totalitat, evitant la sortida de l’aigua.

-

Calderins. Recipients a pressió destinats regular el sistema de sobrepressions i depressions
ocasionades pels transitoris.

1. OBJECTE
El present annex té per objecte la definició dels equips hidràulics empleats considerats en el
projecte de renovació de l’abastament del dipòsit de La Granada.
Seguint la pauta indicada per la normativa d’ATL, es defineixen els següents apartats:
-

Classificació d’equips.

-

Especificacions tècniques dels equips.

Una descripció exacta de tots els equips és dona al com a apèndix a aquest annex.

2. CLASSIFICACIÓ D’EQUIPS
En el present annex es descriuen els següents equips:
-

Equips hidromecànics.

-

Equips de control.

Per equip hidromecànic s’entén tota instal·lació o mecanisme de tancament, regulació de cabal o
de protecció instal·lat en una obra hidràulica, que està previst per estar en contacte amb l’aigua,
inclosos tots el seus accessoris i elements complementaris que siguin necessaris per al seu
correcte funcionament.
Atenent la funció dels equips hidromecànics, aquests es classifiquen en:
-

-

3. EQUIPS HIDROMECÀNICS
3.1 VÀLVULES DE COMPORTA
Es fabricaran i provaran segons norma UNE-EN 1074,segons Plec General d’ATL.
3.1.1 Prescripcions generals
Completant allò assenyalat en el Plec, les vàlvules de comporta tindran les següents
característiques:
a) Pas total.
b) Doble empaquetadura, intercanviable a pressió.
c) Tipologia:
i) Ventoses i purgadors:
Manuals amb vis-sens-fi vist ascendent.
ii) By-passos vàlvules:

Automatitzades amb vis-sens-fi no ascendent.

Comportes o vàlvules de seguretat o de guarda. Són les col·locades aigües amunt de les
de regulació, en conductes o canonades. La seva posició de règim és de total obertura o de
tancament. S’instal·len per a mantenir sense càrrega les vàlvules o comportes de regulació
en els períodes d’aturada del sistema, així com per a poder revisar-les o desmuntar-les. Han
de poder obrir-se i tancar-se en les condicions de màxima càrrega d’aigua possible.

iii) Calderins hidropneumàtics:

Manuals amb contactors de finals de carrera.

iv) Desguassos impulsions:

Manuals amb contactors de finals de carrera.

v) Resta:

Manuals amb vis-sens-fi no ascendent.

Vàlvules antiretorn o de retenció. La seva finalitat és la d’impedir el pas de l’aigua en sentit
invers al de règim en una canonada, deixant passar l’aigua en un sentit i tancant-se
automàticament quan el flux d’aigua s’inverteix.

d) Condicions de servei:
i) Pressió:
ii) Fluid:
iii) Temperatura:

PN 16 atm.
Aigua.
fins a 90ºC.
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e) Materials:

3.2.1 Industrial

i) Cos:
ii) Tapa:
iii) Premsaestopes:
iv) Eix:
v) Rosca:
vi) Comporta:

Monobloc de fosa nodular GGG 50.
Monobloc de fosa nodular GGG 50.
Llautó.
Acer inoxidable AISI 420.
Llautó.
Fosa nodular GGG 50.

vii) Revestiment:

E.P.D.M.

viii) Junts:
ix) Cargols:

N.B.R.
Acer inoxidable AISI 304.

f) Revestiment:
i) Tipus:
ii) Color:
iii) Gruix:
g) Muntatge:
i)

Tipus:

ii) Longitud:

Pintura epoxy en pols.
Verd s/ RAL 6002.
200 micres.
Exterior.
s/ ISO 5752 Sèrie 14 ≡ DIN 3202 - F4.

iii) Acoblament:
PN 16
iv) Pes
s/ model.
h) Cargols d’acer inoxidable entre el cos i la tapa de la vàlvula així com en el volant.

L’industrial subministrador haurà de facilitar els criteris de dimensionament dels actuadors i dels
desmultiplicadors de les vàlvules de papallona, que com a mínim seran les següents:
a) Dades pel dimensionament de l’actuador:
i) Cabal màxim.
ii) Pressió màxima.
iii) Tipus de servei previst:
(1) Discontinu ó tot-res.
(a) Tipus (S2-15, S2-30, etc.)
(2) Continu ó regulació.
b) Dades de l’actuador:
i)

Marca i model.

ii)

Tipus de servei (especificació complerta).

iii) Tipus d’acoblament.
iv)

Parell nominal.

v)

Parell màxim.

vi) Temps màxim de funcionament.
vii) Velocitat de gir actuador (rpm).
viii) Potència actuador.
ix) Tensió i freqüència motor.
x)

Velocitat de gir motor (rpm).

xi)

Dades del desmultiplicador:

xii) Marca i model.
3.1.2 Protecció contra la corrosió
En cas que el revestiment no sigui resistent a la intempèrie, es donarà una capa de pintura
d’esmalt de poliuretà brillant de dos component a base d’isocianat alifàtic, amb excel·lent retenció
de brillo i color. El color serà el mateix que el revestiment original de fàbrica o el que designi la
Direcció d’Obra.
3.2 VÀLVULES DE PAPALLONA
Es fabricaran i provaran segons norma UNE-EN 1074,segons Plec General d’ATL.

xiii) Parell màxim de sortida.
xiv) Relació de desmultiplicació.
xv) Parell màxim d’entrada.
xvi) Durada garantida.
3.2.2 Prescripcions generals
La cinemàtica del desmultiplicador serà tal que subministrarà un parell creixent i accionarà la
papallona més lentament en les proximitats del tancament (darrers 30º).
L’Adjudicatari podrà presentar sistemes de desmultiplicació alternatius justificant la idoneïtat
d’aquests i les millores respecte l’ inicialment previst.
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El muntatge de les vàlvules de papallona es realitzarà estant aquestes parcialment obertes.
S’ha d’estudiar amb molta cura la instal·lació de ventoses aigües amunt i aigües avall de les
vàlvules de papallona per tal de l’aire no ocasioni danys a les conduccions (veure ventoses i
purgadors).
3.2.3 Vàlvula de papallona
Completant allò assenyalat al Plec, les vàlvules de papallona hauran de complir les següents
característiques:
a) Tipologia:
i)

ii) Eix:
iii) Papallona:
iv) Junt:
d) Revestiment:
i)

Tipus:
d’isocianat alifàtic
ii) Color:
iii) Gruix:
e) Muntatge:
i) Tipus:
ii) Posició:
iii) Longitud:

Papallona:
(1) Mecanitzat esfèric.
(2) Arrossegament per eix acanalat o xaveter, sense passadors transversals.
(3) Casquet esfèric damunt l’anell d’estanqueïtat.

ii)

f)

iv) Acoblament:
v) Pes:
Accionament:

Acer inoxidable AISI 420.
Acer inoxidable AISI 316
E.P.D.M
Pintura d’esmalt de poliuretà brillant de dos component a base
Blau s/RAL 5002.
80 micres.
Exterior.
Eix de gir horitzontal.
s/ ISO 5752 Sèrie 20 ≡ DIN 3202 Part 3 Sèrie K1.
PN 16.
s/ model.
Elèctric amb actuador i desmultiplicador.

Anell elastomèric:

(1) Estanquitat amb les brides de les canonades (cobreix la totalitat de l’amplada
interior del cos de la vàlvula).
iii) Cos:
(1) Cos amb ressalts taladrats i roscats per  ≤ 600 mm (tipus lug) (Figura H4).
(2) Cos amb brides taladrades i roscades i cares realçades per  ≤ 1200 mm (Figura
F3).
(a) Observacions: La concepció de la vàlvula ha de permetre el seu desmuntatge
aigües avall sota la màxima pressió admesa (P.M.A.).
b) Condicions de servei:
i) Pressió:
16 atm. (PN).
ii) Pressió màx.:
s/ especificacions particulars (PMA).
iii) Velocitat fluid:
s/ especificacions particulars.
(1) Observacions: Com a idea orientativa, la velocitat de pas del fluid no ha de
superar els següents valors (en cas contrari s’ha de consultar amb el fabricant):
(a) Vmàxfluid = 2,5 m/s
iv) Depressió:
0,3 bar absoluts.
v) Fluid:
Aigua.
vi) Temperatura:
- 20ºC a 100ºC.
c) Materials:
i) Cos:
Monobloc de fosa nodular GGG 40.

3.2.4 Desmultiplicador
Completant allò assenyalat al Plec, el desmultiplicador de les vàlvules de papallona hauran de
complir les següents característiques:
a) Sistema:

Maniobra de vàlvules ¼ de volta amb parell resistent variable.

b) Protecció:

IP-67.

c) Temps de maniobra:

s/ model.

d) Parell d’obertura:

s/ model.

e) Accessoris:
i)

2 interruptors finals de carrera muntats en caixa amb protecció IP-67.

ii) 1 indicador mecànic visual de la posició del desmultiplicador.
3.2.5 Actuador
Completant allò assenyalat al Plec, l’actuador de les vàlvules de papallona hauran de complir les
següents característiques:
a) Brida d’acoblament:
b) Tensió:
c) Freqüència:
d) Aïllament:

s/ ISO 5210 Forma B3.
380 V.
50 Hz.
Classe F.

e) Protecció:

IP-67.
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f) Temps de maniobra:
g) Potència:

s/ model.
s/ model.

h) Velocitat:
i) Intensitat nominal:
j) Intensitat arrencament:
k) Parell d’obertura:
l) Arrencaments al dia:

s/ model.
s/ model.
s/ model.
s/ model.
s/ model (nombre màxim).

m) Accessoris:
i) 2 interruptors final de carrera.
ii)

2 limitadors de parell.

iii) 1 resistència calefactora per evitar la condensació.
iv) 1 interruptor de protecció tèrmica del motor.
v) 1 indicador mecànic visual de la posició de la papallona.
vi) 1 volant de maniobra pel comandament manual d’emergència.
3.2.6 Protecció contra la corrosió
En cas que el revestiment no sigui resistent a la intempèrie, es donarà una capa de pintura
d’esmalt de poliuretà brillant de dos component a base d’isocianat alifàtic, amb excel·lent retenció
de brillo i color. El color serà el mateix que el del revestiment original de fàbrica o el que designi la
Direcció d’Obra.

3.3 VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC AXIAL
Es fabricaran i provaran segons norma UNE-EN 1074,segons Plec General d’ATL.
3.3.1 Prescripcions generals
Completant allò assenyalat al Plec, les vàlvules de retenció de DISC AXIAL hauran de complir
les següents característiques:
i)

Tipologia:

j)

atm (Diferència de pressió entre ambdós costats).

iii) Vmàxfluid:

s/ model.

iv) Depressió:
v) Fluid:
vi) Temperatura:

0 bar absoluts.
Aigua.
- 20 ºC a 100 ºC.

k) Materials:
i) Cos:
ii) Casquets:
iii) Eix:
iv) Clapetes:
v) Resort:
vi) Junt:

Monobloc de fosa nodular GGG 40.
Acer inoxidable AISI 304.
Acer inoxidable AISI 304.
Acer inoxidable AISI 316.
Acer inoxidable AISI 302.
N.B.R.

l) Revestiment:
i) Tipus:
ii) Color:
iii) Gruix:

s/ RAL
micres.

m) Muntatge:
i) Tipus:
ii) Posició:

Exterior.
Eix de gir vertical.

ii) Longitud

s/ ISO 5752 Sèrie (a especificar) ≡ DIN 3202 Part (a especificar)

Sèrie (a especificar).
iii) Acoblament:
PN 16
iv) Pes:
s/ model.
3.3.2 Protecció contra la corrosió
En cas que el revestiment no sigui resistent a la intempèrie, es donarà una capa de pintura
d’esmalt de poliuretà brillant de dos component a base d’isocianat alifàtic, amb excel·lent retenció
de brillo i color. El color serà el mateix que el del revestiment original de fàbrica o el que designi la
Direcció d’Obra.

3.4 VÀLVULA AUTOMÀTICA DE CONTROL

Cos amb cares planes.
i)

ii) ΔPmàx:

Es fabricaran i provaran segons norma UNE-EN 1074,segons Plec General d’ATL.

Molles s/ model.

Condicions de servei:
i) Pressió:

PN 16 atm.
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3.4.1 Descripció general de la vàlvula de control de pressió
La vàlvula de control de pressió és una vàlvula disposada abans de les vàlvules de papallona que
aporten aigua als dipòsits.
Es regulen per pressió tancant-se quan la pressió a la xarxa és la indicada.

arrencada, així com permetre l’entrada d’aire en cada aturada. Es recomanable la instal·lació de
ventoses trifuncionals, podent-ne col·locar ventoses bifuncionals.
Completant allò assenyalat al Plec, les ventoses i purgadors hauran de complir les següents
característiques:
a) Condicions de servei:

3.5 VENTOSES I PURGADORS
Es fabricaran i provaran segons norma UNE-EN 1074,segons Plec General d’ATL.
3.5.1 Prescripcions generals
En el cas de ventoses o purgadors que hagin de funcionar amb pressions baixes, és a dir,
inferiors a 4 atm, s’ha d’especificar que siguin de baixa pressió. Això vol dir que els junts on es
realitza l’estanquitat tindran una duresa Shore menor que la que li correspon a la pressió nominal
de la ventosa o purgador, en aquest cas 16 atm (la força que ha de realitzar el flotador per tancar
de manera estanca podrà ser inferior). Per aquest motiu s’ha d’especificar no sols la pressió
nominal de la ventosa sinó el rang de pressions de funcionament per tal de garantir la seva
estanquitat.
En els trams amb pendent uniforme s’instal·laran ventoses i purgadors alternativament.
Les vàlvules de papallona en la xarxa de distribució, obliguen a prendre mesures encaminades a
evitar acumulacions d’aire en els ompliments, a facilitar l’adducció d’aire en els buidats, etc. Per
aquest motiu, s’han de col·locar ventoses trifuncionals, i no purgadors, abans i després
d’aquestes. Si aigües amunt de la vàlvula la canonada té una pendent descendent, o aigües avall
de la vàlvula té una pendent ascendent, el podrien col·locar purgadors enlloc de ventoses, però
cada cas s’ha d’estudiar.
a) Observacions:
i) La VC del by-pass tindrà posicions enclavades amb la VP de manera que es garanteixi,
en mode automàtic, que la VP tanqui i obri amb la VC oberta.

i) Pressió:
ii) Fluid:
iii) Temperatura:
b) Materials:
i) Cos:
ii) Tapa:
iii) Flotador:
iv) Seient broquet:
v) Junta tòrica:
vi) Èmbol:
vii) Filtre:
viii) Base:
ix) Cargols:
c) Revestiment:

PN 16 atm.
Aigua.
fins a 90ºC.
Fosa gris ASTM A-48 CL35B.
Fosa gris ASTM A-48 CL35B.
Policarbonat.
Bronze.
BUNA-N.
Espuma de polipropilè.
Nylon
Llautó ASTM-B-124
Acer galvanitzat al cobalt.

i) Tipus:

Pintura epoxy en pols.

ii) Gruix:

200 micres.

d) Muntatge:
i) Tipus:
ii) Acoblament:
iii) Pes:

Intempèrie.
PN 16
s/ model.

3.5.2 Protecció contra la corrosió
En cas que el revestiment no sigui resistent a la intempèrie, es donarà una capa de pintura
d’esmalt de poliuretà brillant de dos component a base d’isocianat alifàtic, amb excel·lent retenció
de brillo i color. El color serà el mateix que el del revestiment original de fàbrica o el que designi la
Direcció d’Obra.

En les impulsions amb bombes centrífugues verticals s’ha d’instal·lar una ventosa abans de la
vàlvula de retenció per tal d’expulsar l’aire contingut en la columna d’aquesta cada nova
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3.6 CARRETS DE DESMUNTATGE

(b) > 100 mm (4”) amb carret.
c) Vàlvules de papallona:

3.6.1 Prescripcions generals

(i)  amb carret de desmuntatge.
(2) Observacions: Aquesta prescripció està fonamentada per la tipologia de vàlvules
fixada en l’apartat anterior.

Completant allò assenyalat al Plec, els carrets de desmuntatge tindran les següents
característiques:
a) Tipologia:
i)

Connexió rígida amb tirants roscats que s’estenen a través de ambdues brides
adjacents.

iii) Depressió:
iv) Fluid:
v) Temperatura:
c) Materials:
i) Cos:
ii) Junt:
(1) Forma:
iii) Tirants:
d) Revestiment:
i) Tipus:
per a ús potable).

PN 16 atm.
s/ model.
0 bar absoluts.
Aigua.
- 20 ºC a 100 ºC.
Acer St. 37 s/DIN 17100.
N.B.R. (Perbunan).
Trapezoïdal.
Acer galvanitzat.
Laca bituminosa negra (lliure de fenol, apta

ii) Color:

Negre.s/RAL

iii) Gruix:

80 micres.

e) Muntatge:
i) Acoblament:
ii) Pes:

i)

Els carrets aniran aigües avall de les vàlvules de comporta i de papallona.

ii) El carret interior anirà al costat de la vàlvula i el carret exterior a la peça especial
acoblada a la canonada.

b) Condicions de servei:
i) Pressió:
ii) Vmàxfluid:

Els carrets de desmuntatge per les vàlvules es muntaran atenent als següents criteris:
a) Xarxa de distribució

b) Estacions de bombament
i)

Els carrets aniran aigües amunt de les vàlvules de papallona, es a dir, entre aquestes i
les vàlvules de retenció.
ii) El carret exterior anirà al costat de la vàlvula i el carret interior a la peça especial
acoblada a la canonada.
(1) Observacions:
(a) Es considera que quan es procedeixi al desmuntatge de les vàlvules de
comporta o papallona, no es procedirà a desmuntar-les conjuntament amb els
carrets, sinó que els carrets resten en les peces especials de les canonades o
dels col·lectors.
(b) Es considera que en els col·lectors de les estacions de bombament, la vàlvula
més conflictiva és la de retenció, i per tant, l’objectiu primer del carret es poder
desmuntar la vàlvula de retenció, i l’objectiu segon es desmuntar la vàlvula de
papallona.
Els carrets de desmuntatge de les vàlvules tindran totes les brides del mateix gruix.

PN 16
s/ model.

Els carrets de desmuntatge per les vàlvules es col·locaran seguint els següents criteris:
a) Vàlvules de comporta
i) Desguassos

3.6.2 Protecció contra la corrosió
En cas que el revestiment no sigui resistent a la intempèrie, es donarà una capa de pintura
d’esmalt de poliuretà brillant de dos component a base d’isocianat alifàtic, amb excel·lent retenció
de brillo i color. El color serà el mateix que el del revestiment original de fàbrica o el que designi la
Direcció d’Obra.

(1) En tots els desguassos s’acoblaran carrets de desmuntatge a les vàlvules.
b) Altres
(a) ≤ 100 mm (4”) sense carret.
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3.7 CALDERÍ ANTIARIET
Model 1.400 AHN-P-10 bar
Tipus antiariet amb membrana
Capacitat (lts.) 1.400
Dimensions (mm.) Ø1.000 x 3.075
Pes (kg.) 430
Acer S275JR s / EN-10025
posició Vertical
Pressió màxima de servei (bar) 10,0
Pressió de prova (bar) 15,0

Tipus:
Model:

Molla tubular, sistema Bourdon.
Concèntric.

Tipus de connexió:
Diàmetre de connexió:
Diàmetre d’esfera:
Fluid: .
Gamma de mitja:
Protecció:

Inferior, rosca mascle.
1/2” gas mascle.
100 mm.
Aigua o aire.
0; màxima: 100 bar, segons DIN 16128.
En bany de glicerina IP 55 segons DIN 40050.

Exactitud:
Unitat d’amidament de pressió:
Construcció:

+1%.
Kg/cm.
segons DIN 16064.

Brida de connexió d'aigua DN-150 s / EN-1092-1
color VERMELL
Tipus d'aigua Aigua Neta
Directiva 2014/68 / UE
components:
Boca d'home No disposa
membrana EPDM
Sistema indicador de nivell d'aigua Tub de metacrilat
manòmetre Inclòs
Vàlvula d'inflat inclosa
Embalatge Bressols de fusta (ISPM-15)
Altres característiques:

Material:
* Agulla:
* Peces en contacte amb el fluid:

Duralumini, pintada en
d’ajustament micromètric.
Aliatge de coure.

* Caixa:

Acer inoxidable AISI-316 amb disc de seguretat.

* Tanca:

Cristall de vidre 3 mm i cèrcol inoxidable.

* Esfera:

Alumini, fons blanc, xifres negres.

amb

cargol

Temperatura màx. de treball:

-15 a + 7ºC.

Sobrepressions màximes:

130% de l’escala màxima de graduació durant breus
espais de temps.

Accessoris:

Amortidor regulable de pulsacions i altres segons
esquema i relació d’Accessoris per a la instrumentació
de pressió.

Acabat exterior: Estàndard
1.- Imprimació de 10 micres d'epoxi de dos components

negre

2.- Aplicació final de 50 micres d'esmalt de poliuretà Gruix final mínim: 60 micres
Acabat interior: Estàndard
No té recobriment intern
4.2 NIVELLS ANALÒGICS

4. EQUIPS DE CONTROL
4.1 MANÒMETRES
Els manòmetres a instal·lar tindran les següents característiques:
4.1.1 Característiques

4.2.1 Definicions
Sonda piezorresistiva d’immersió amb sortida 0,4...20 mA i enllaç a 3 fils (posada a terra comú)
per a la mesura hidrostàtica continua de nivell en dipòsits.
La sonda incorpora una cèl·lula d’amidament de la pressió relativa. El cable incorpora un tub
capil·lar en PTFE per a la compensació de la pressió atmosfèrica.
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d’ajustament independent.

4.2.2 Característiques
Les especificacions del material a instal·lar seran:
Nivell analògic
Transmissor de nivell

Sortida:

de 0-10 m.c.a.
Tipus piezorresistiu a 3 fils, recalibrable i
parametritzable mitjançant PC (Interface MPZPCA y
Software MPZPCS, no incloses).
0/4...20 mA

Rang de mesura:

0...10 m.c.a.

Rang de temperatures d’operació
Compensació de temperatures
Protecció:
Resolució:

-20...+70 ºC
incorporat en el sensor.
IP68
12 Bits.

Màxima distància d’operació:

Amb alimentació a 9,6 V, Aprox. 250 ohm. (3 Km en
cable de Cu 0,5 mm2)
Amb alimentació a 28 V, aprox. 1.100 ohm. (14 Km
en cable de Cu 0,5 mm2)
10...28 V c.c.
0,15% sobre f.e.
sonda submergible amb 20 m. de cable.

Alimentació:
Classe de precisió:
Execució

Diferencial:

- Fix: 1o 2 contactes.
- Regulable: 1 sol contacte.

Punt d’actuació

- Ajustable: Tot el camp de regulació, sense
indicació.
- Resolució d’ajustament: Millor del 0,25 % de
l’amplitud del camp de regulació.

Connexions

- Procés: 1/4” NPTH.
- Elèctrica: 1/2” NPTH.

Repetibilitat:

1% de l’amplada del camp.

4.3.1.2 Materials
Caixa i tapa

Estampades en AISI-316. Tancament sistema
baioneta, amb junt tòric d’estanquitat en neoprè. Tapa
prevista de dispositiu de blocatge.

Element manomètric:
Parts internes:

Membrana elàstica, envellida artificialment.
Suport del microrruptor, en acer per a molles protegit
galvanicament. Altres components, en acer amb
protecció galvànica o acer inoxidable.

Regleta elèctrica:

Terminals cargolats, material aïllant Plaskon 446,
segons normes MIL-UL.

Regulació del punt d’actuació:

Intern, mitjançant cargol autoblocant accessible des de
l’exterior.

4.3 PRESSÒSTATS
Els pressòstats a instal·lar tindran les següents característiques:

4.3.1.3 Característiques elèctriques

4.3.1 Pressòstats - Camp fins a 16 bar

Tipus de microrruptors:
Valors elèctrics:

Standard, diferencial fix.
- C. alterna: 220/380 V.15 A.
- C. contínua: 125 V.0,2 A (càrrega resistiva).

Presa de terra:
Rigidesa dielèctrica

Interna i externa.
2000 Vca entre connector elèctric i cargol de terra.

4.3.1.1 Característiques
Sistema d’amidament:

Membrana elàstica.

Execució:

Estança, segons IEC IP-55.

Límits d’utilització

- Pressió: des de 16 àmbar a 16 bar.
- Sobrepressió admesa: fins al valor de prova.
- Temperatura ambient i de treball: de -20 +70ºC.

4.3.1.4 Accessoris

Muntatge:

Local o paret indistintament.

Amortidor i altres segons esquemes i relació d’accessoris per a la instrumentació de pressió.

Contactes elèctrics:

1 o 2 microrruptors, acció SPDT,
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Regleta elèctrica:

4.3.2 Pressòstats - Camp superior a 16 bar

Terminals cargolats, material aïllant Plaskon 446,
segons normes MIL-UL.

4.3.2.1 Característiques
Sistema d’amidament:
Execució:
Límits d’utilització:

Regulació del punt d’actuació:

de l’exterior.

Turbo Bourdon en “C”.
Estanca, grau de protecció segons IEC IP-55.
- Pressió: des de -1/1,5 a 600 bar.

4.3.2.3 Microrruptors

- Sobrepressió admesa: fins el valor de prova.
- Temperatura ambient: de -20 + 70ºC.
- Temperatura de treball: contínua de -20 +70ºC.
Muntatge:
Contactes elèctrics:

Local o preferiblement paret.
1 o 2 microrruptors, acció SPDT,
d’ajustament independent.

Diferencial:

- Fix: 1 o 2 contactes.

Poder tall:

C.A. 15 A. a 220/380.

Presa de terra:
Rigidesa dielèctrica:

- Ajustable: Tot el camp de regulació, sense indicació.
del

0,25%

Interna i externa.
.

2000 Vca en bornes i terra.

Amortidor i altres segons esquemes i relació d’accessoris per a la instrumentació de pressió.

de
4.4 TRANSDUCTORS DE PRESSIÓ

- Procés: 1/2” NPTH.
- Elèctrica: 1/2” NPTH.

4.4.1 Definicions

Repetibilitat:

0,5% de l’amplitud del camp.

Deriva tèrmica del punt d’actuació:

Màx. + 0,20% de l’amplitud del camp
x 1o K de diferència amb la temperatura de tarat.

Són elements a instal·lar en el punt d’amidament per a transmetre per mitjà d’un senyal elèctric la
pressió existent al punt d’amidament.
4.4.2 Característiques

4.3.2.2 Materials
Caixa i tapa:

“N”Standard, diferencial fix.

4.3.2.4 Accessoris

- Resolució d’ajustament: Millor
l’amplitud del camp de regulació.
Connexions:

Tipus:

C.C. 0,2 A. a 125 V.

- Regulable: 1 sol contacte.
Punt d’actuació:

Intern, mitjançant cargol autoblocant accessible des

Estampades

en

AISI-316.

Tancament

sistema

baioneta, amb junt tòric d’estanquitat en neoprè.

Es farà servir un transmissor de pressió de cartutx dissenyat per a ambients agressius per
mesurar la pressió manomètrica en canonades, amb les següents característiques:

Tapa prevista de dispositiu de blocatge.
Element manomètric:

Pressió mesurada:

Pressions manomètriques.

Rang d’amidament:

0-16 bars

artificial.

Senyal de sortida:

4-20 mA

- Racord: de barra forjada

Exactitud.

≤ ± 0,3% FS

- Unions: Soldadura TIG, sense aportació.

Temps de resposta:

< 4 ms

Suport del microrruptor, en acer per a molles protegit
galvànicament. Altres components, en acer amb
protecció galvànica o acer inoxidable.

Pressió màxima de treball:

50 bars

Pressió mínima de trencament:

100 bars

Rang de temperatura de funcionament:

-40 a 85ºC

-Tub

Bourdon:

elàstiques

Parts internes:

En

forma

estabilitzades

“C”.

Característiques

mitjançant

envelliment
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Rang de temperatura de compensades

0 a +80ºC

Resistència a la vibració:

20 g, 25 Hz-2 KHz

Protecció:

IP-67

Material:

Parts mullades: AISI 316 L caixa: AISI 316 L

4.4.2.1 Accessoris
Amortidor i altres segons esquemes i relació d’accessoris per a la instrumentació de pressió.

4.5 CABALÍMETRES
4.5.1 Definicions
S’instal·laran cabalímetres electromagnètics. El sistema de medició es composa d’un transmissor
i d’un sensor.
4.5.2 Característiques
Les especificacions dels cabalímetres a muntar seran les següents:
Mesurador de cabal:
Rang ajustable màx.

Electromagnètic
170 m3/min

Conductivitat mínima:

5 microS/cm

Recobriment:

poliuretà

Connexió a procés :

PN16, St37-2/FE 410W B, brida EN1092-1
(DIN2501)

Elèctrodes:

1.4435/316L

Calibració:

0.5%

Homologació :

Zona no qualificada

Capçal:

Compacte Alumini, IP67 NEMA4X

Entrada de cable:

Premsaestopa M20 (EEx d > rosca M20)

Alimentació display:

85-260VAC,WEA,

2-línia

WEA=
Característiques software:

DE+EN+FR+IT+ES+PT+NL
Versió bàsica

Sortida, entrada:

4-20mA HART + freqüència.

+

polsadors,
llenguatge
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EQUIPS ELECTROMECÀNICS
1. OBJECTE
El present annex té per objecte la definició dels equips electromecànics empleats en l’obra. Així, a
continuació es defineixen les característiques generals dels grups motobomba.

2. GRUPS MOTOBOMBA
Fabricació de bombes: Norma UNE-EN ISO 5199 e ISO 2858
Motor: ISO 600034-30. IE3.
Proves:
- Funcionament: ISO 9906 GR2B (Disponibles altres graus)
- Materials: EN 10204-2.2
- Equilibrat: ISO 21940-11 gr 2,5 o bé 6,3 (no inclòs al Plec d’ATL)
- Prova hidrostàtica: EN ISO 5199: 2002 (no inclòs al Plec d’ATL)
2.1 BOMBES
2.1.1 Prescripcions generals
Se subministraran:
a) Complertes.
b) Bancades
c) En perfecte estat de marxa.
d) Amb tots els accessoris i elements que s’indiquen més endavant, i amb aquells altres que
siguin necessaris i convenients per: carga
i) Un correcte funcionament.
ii) La seguretat del servei.
iii) El normal ús en les condicions tècniques definides.
iv) Assegurar les millors condicions d’explotació, manteniment i reparació.
(1) Observacions: S’exceptuen els que se citen explícitament com a exclosos del
subministrament.
Les bombes seran del tipus horitzontals, tant de càmera segmentada com partida.

El tancament de la bomba (segellat de l’eix) es realitzarà amb empaquetadura flexible, essent
innecessari un tancament de tipus mecànic (el líquid a bombejar és aigua, i per tant, les fuites
són acceptables).
El disseny serà tal que permetrà que funcionin sense originar cavitació ni vibracions en tota
l’amplitud d’alçades i cabals previstos en l’ interval de funcionament.
Les bombes, així com la resta d’elements que completen el subministrament, estaran construïdes
i mecanitzades aplicant els criteris d’execució necessaris per assegurar una perfecta construcció.
El funcionament de les bombes haurà de ser perfecte en tots els règims de servei previstos, tan
silenciós com sigui possible, i sense vibracions ni trepidacions, tant en marxa normal com durant
els períodes d’arrencament i aturada.
2.1.2 Característiques específiques de les bombes
En els apartats següents es descriuen les característiques específiques de les bombes
seleccionades. Les corbes cabal/altura, cabal/potència i més especificacions tècniques del
funcionament de les bombes s’adjunten en l’Apèndix 1.
2.1.2.1 Bomba horitzontals d’aspiració axial.
Materials:
Cos :
Impulsor:
Eix:
Juntes:
Allotjament Rodaments:
Rodaments:

Ferro fos
Ferro fos
Acer
Junta mecànica: Equilibrada /
equilibrar / cartutx / empaquetadura
Ferro fos o acer
Antifricció lubricats amb grassa o oli.

sense

Disponibles amb empenta axial (Tillting pad) i
maniguet radial.
2.1.3 Prescripcions complementàries
Les bombes seran:
a) Intercanviables.
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b) Capaces de poder suportar una rotació en sentit invers de com a mínim un 125 % de la
velocitat nominal.
c) Tots i cadascun dels conjunts rotors de cada bomba (eix, impulsors, camises, …) estaran
equilibrats estàticament pel proveïdor, sense que comporti cap increment econòmic.
d) Tots els impulsors estaran construïts d’una sola peça i s’equilibraran tant estàtica com
dinàmicament, i la seva velocitat crítica serà al menys un 125 % de la velocitat nominal.

vii) Rendiment nominal.
viii) Velocitat de gir nominal.
ix) Pes.
b) Placa de sentit de gir.
c) Placa base de fixació, amb tots els elements necessaris.
d) Elements de centrat del motor.
e) Acoblament bomba/motor.

L’eix estarà calculat de manera que:
e) La seva velocitat crítica sigui un 25 % superior a la velocitat màxima de servei.
f) La transmissió del moviment es realitzi sense distorsions ni vibracions en tot l’interval de
funcionament.
g) Pot transmetre la potència resultant de l’impulsor de màxim diàmetre.
El coixinet d’empenta, ó d’empaquetadura:
a) Estarà àmpliament dimensionat per poder suportar amb molta folgança el pes de les parts
en moviment i l’empenta hidràulica resultant.
b) Serà fàcilment accessible i desmuntable per facilitar la seva conservació i manteniment.
c) Estarà dimensionat per evitar qualsevol escalfament anormal amb temperatura ambient
màxima de 40 ºC.
d) Estarà dimensionat per no produir ni vibracions ni projeccions de lubricant en tot l’interval
de funcionament.

f)

Cargols de fixació del motor al suport de la bomba.

g) Ràcor d’entrada al premsaestopes.
h) Termòmetre de lectura directa en el coixinet d’empenta.
El fabricant podrà lliurar un joc d’eines per a un correcte manteniment
(manteniment i canvi de l’empaquetadura, control de l’interior de la bomba,
substitució dels coixinets,…), i que inclourien, com a mínim:
i) 1 extractor.
j)

1 micròmetre.

k) 1 calibre.
l)

1 joc de claus fixes.

m) 1 martell de plàstic.
n) 1 tornavís.
o) 1 gabinet.
i)

L’acoblament de la bomba/motor:
e) Estarà dimensionat per evitar les vibracions o deformacions en tot l’interval de
funcionament.
f) Serà fàcilment accessible i desmuntable. per facilitar la seva conservació i manteniment.
g) L’acabat fi i calat de l’acoblament costat motor serà realitzat pel proveïdor del motor, que
l’haurà de rebre del fabricant de la bomba amb un termini suficient.
La bomba durà, com a mínim, els següents accessoris:

Observacions: Aquestes eines seran adequades pel manteniment de les bombes i de
la millor qualitat.

2.1.4 Especificacions de materials i proteccions contra la corrosió.
2.1.4.1 Materials
Aspiració
a) Reixa.
i) Material:

a) Placa de característiques (en acer inoxidable).
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Nom del fabricant.
Tipus de bomba.
Número de fabricació o de sèrie, amb l’any de fabricació.
Alçada nominal.
Cabal nominal.
Potència nominal.

ii) Tipus de protecció:
b) Campana d’aspiració.
i) Característiques:
ii) Material:

Acer al carboni (s/ UNE A-42 b; s/ DIN 17155
H 11; s/ ASTM A 285 grau C).
Galvanitzat en calent.
Disseny que guiarà uniformement el flux al
primer impulsor.
Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).
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iii) Tipus de protecció:
iv) Junt amb cos d’impulsors:

Programa de pintures.
No n’hi ha (superfícies mecanitzades).

i) Tipus de construcció:
ii) Diàmetre:

Eix lliure.
508 mm.

iii) Material:

Acer al carboni (s/ UNE A-42 b; s/ DIN 17155 H 11;

Cos d’impulsors.
c) Cos.
i) Característiques:
ii) Material:
iii) Tipus de protecció:
(1) Exterior
(2) Interior
iv) Anell de desgast:
v) Junts entre cossos:
d) Impulsors.

Disseny que guiarà eficientment el flux.
Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).

Programa de pintures.
Programa de pintures i/o pintura ceràmica
tipus BELZONA o similar.
Bronze al plom (s/ UNE C-3330).
KLINGER- C-4430.

i) Característiques: Disseny monobloc tancat de gran cabal, amb acabats de precisió i
equilibrats.
ii) Material:

Bronze vermell (s/ UNE C-3520).

iii) Subjecció a l’eix:

Mitjançant xavetes.

(1) Material:

Acer inoxidable (s/ UNE F 3504; s/ AISI 304).

e) Eix d’impulsors.
i) Material:

Acer inoxidable (s/ UNE F 3403; s/ AISI 420).

ii) Diàmetre:

3,5 ″ (88,9 mm).

f) Camisa eix / impulsors.
i) Característiques:
g) Camisa eix / cos d’impulsors.
i) Material:
ii) Lubricació:
h) Cargols dels cossos.
i) Material:
Columna.
i) Tub de la columna.

j)

iv) Tipus de protecció:
v) Estanquitat entre trams:
Eix de la columna.

s/ ASTM A 285 grau C).
Programa de pintures.
KLINGER- C-4430.

i) Material:

Acer inoxidable (s/ UNE F 3403; s/ AISI 420).

ii) Diàmetre:

2,5 ″ (63,5 mm).

iii) Acoblaments entre trams:
Enxavetats amb maniguet doble cargolat.
k) Coixinets guia de l’eix de la columna.
i) Material:

Bronze-goma / goma de cautxú sintètic antiresilent.

ii) Tipus:
iii) Lubricació:

Ranurats
Pel mateix líquid bombejat.

l) Camisa eix /coixinet.
i) Característiques:
ii) Material:

Disseny que redueix el desgast produït pel
fregament del coixinet amb l’eix.
Acer inoxidable (s/ UNE F 3403; s/ AISI 420).

m) Suport dels coixinets.
i) Material:

Acer al carboni (s/ UNE A-42
b; s/ DIN 17155 H 11; s/ ASTM A 285 grau C).

ii) Tipus de protecció:

Programa de pintures.

n) Cargols dels trams de la columna.
No en té.
Bronze vermell (s/ UNE C-3520).
Pel mateix líquid bombejat.
Acer inoxidable (s/ UNE F 3504; s/ AISI 304).

i) Material:

Acer inoxidable (s/ UNE F 3504; s/ AISI 304).

ii) Tipus de protecció:

No en fa falta.

Capçal de descàrrega.
o) Cos.
i) Característiques:

Disseny amb corba d’impulsió hidrodinàmica (ample radi
de curvatura).

ii) Material:

Acer al carboni (s/ UNE A-42 b; s/ DIN 17155 H 11; s/
ASTM A 285 grau C).

iii) Tipus de protecció:

Programa de pintures.

p) Eix del capçal.
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i) Material:

Acer inoxidable (s/ UNE F 3403; s/ AISI 420).

ii) Diàmetre:

2,5 ″ (63,5 mm).

q) Empaquetadura.
i) Camisa eix / caixa de l’empaquetadura.
(1) Material:

Acer inoxidable (s/ UNE F 3403; s/ AISI 420).

ii) Caixa.
(1) Material:

Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).

iv) Refrigeració:
Pel mateix líquid bombejat.
w) Acoblament eix bomba / eix motor.
i) Tipus:
ii) Material:

JAURE amb dents dentats.
Acer al carboni (s/ UNE A-42 b; s/ DIN 17155 H 11;
s/ ASTM A 285 grau C).
Acer inoxidable (s/ UNE F 3504; s/ AISI 304).

iii) Cargols:
x) Cargols de la llinterna-suport.
i) Material:

Acer inoxidable (s/ UNE F 3504; s/ AISI 304).

(2) Tipus de protecció: Programa de pintures.
iii) Coixinet de la caixa de l’empaquetadura.
(1) Material:
(2) Lubricació:

Bronze vermell (s/ UNE C-3520).
Pel mateix líquid bombejat.

iv) Discs.
(1) Tipus:
(2) Material:

Fibres de lli impregnades de PTFE.

v) Premsaestopes.
(1) Material:

Bronze vermell (s/ UNE C-3520).

r) Cargols del capçal.
i) Material:

TEXTIL.

Circuits de refrigeració.
y) Filtres:
i) Cos:

Bronze ó acer inoxidable.

ii) Filtre:

Acer inoxidable (s/ UNE F 3504; s/ AISI 304).

Els tirants, cargols, femelles i volanderes emprats pel muntatge de les bombes seran d’acer
inoxidable (s/ UNE F 3504; s/ AISI 304) de qualitat 8.8 o superior i nombre i mètrica segons
plànols de muntatge.
2.1.4.2 Tractaments de protecció contra la corrosió.

Acer inoxidable (s/ UNE F 3504; s/ AISI 304).
Superfícies metàl·liques.
a) Preparació de la superfície

Llanterna - suport.

i)

s) Cos:
i) Material:
ii) Tipus de protecció:
t) Eix.
i) Material:
ii) Diàmetre:

Acer al carboni (s/ UNE A-42 b; s/ DIN 17155 H 11;
s/ ASTM A 285 grau C).
Programa de pintures.

ii) Xorrejat Grau Sa 2 ½ segons norma SIS 055900.
b) Protecció:
i)

Imprimació: Pintura epoxy anticorrosiva, curada amb poliamida, de dos components,
amb fosfat de zenc.
(1) Tipus:

Hempadur Primer 15300.

2,5 ″ (63,5 mm).

(2) Color:

Vermell 50890.

(3) Capes:

Una.

Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).
Programa de pintures.

(4) Guix total capa (sec):

Acer inoxidable (s/ UNE F 3403; s/ AISI 420).

u) Caixa rodaments.
i) Material:
ii) Tipus de protecció:
v) Coixinets d’empenta.

Neteja.

i) Material:

Bronze vermell (s/ UNE C-3520).

ii) Tipus:

Rodets cònics (inferior) i cilíndrics (superior).

iii) Lubricació:

Oli.

(a) Mínim:

40 micres.

(b) Mig:
(c) Màxim:

50 micres.
60 micres.

ii) Intermitja: Pintura epoxy de capa grossa, de dos components, curada amb poliamida.
(1) Tipus:

Hempadur Hi-Build 45200.
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(2) Color:

Gris 12170 i Blanc 11630.

(3) Capes:

Dos.

n) Les despeses originades pels treballs d’acoblament de la bomba al motor.
o) Supervisió del muntatge, col·locació, comprovació i posada en marxa
dels grups motobombes.

(4) Guix total capa (sec):
(a) Mínim:

160 micres.

(b) Mig:

200 micres.

(c) Màxim:

240 micres.

2.1.5 Control de qualitat
2.1.5.1 Proves

iii) Acabat: Pintura d’esmalt de poliuretà de dos components a base d’isocianat alifàtic.
(1) Tipus:

Hempel’s Polyenamel 55100 (brillant).

(2) Color:

Blau s/RAL 5017.

(3) Capes:

Dues.

(4) Guix total capa (sec):
(a) Mínim:

60 micres.

(b) Mig:

75 micres.

(c) Màxim:

90 micres.

c) Gruix mig total de la protecció:

325 micres.

d) L’aplicació del sistema de pintures es realitzarà a pistola.
Superfícies mecanitzades.
e) Protecció:
i)

Pintat amb VETO ÒXID 130.

Consideracions a tenir en compte:
f)

Es detallaran la marca i tipus de pintura emprats, tenint-se en compte l’ambient humit del
lloc d’instal·lació.
g) Les pintures no han de perdre les seves característiques al estar a la intempèrie.
h) S’assajaran els gruixos fixats i l’adherència de la pintura (Assaig de tall i
reixat. Adherència 0 ó 1).
Expressament, aniran a càrrec del subministrador de les bombes:
i)
j)

Les proves en fàbrica de les bombes (a no ser que s’especifiqui lo contrari).
Les despeses originades per l’envio dels motors d’accionament emprats en les proves al
lloc se subministrament especificat.

k) Les despeses originades per l’envio de les bombes al lloc se subministrament especificat.
l) Els elements de suport i ancoratge a l’obra civil així com la unió a aquests de la llinternasuport (a no ser que s’especifiqui lo contrari).
m) Les despeses de muntatge, col·locació i comprovació de les bombes.

Proves en fàbrica: Es realitzaran una per cada tipus de bomba, la qual es sotmetrà al banc de
proves abans de la seva expedició, realitzant-ne les següents proves:
a) Prova de pressió hidrostàtica sobre el cos de la bomba.
b) Prova de funcionament a velocitat real, acoblada amb el corresponent motor subministrat
pel fabricant del motor oportunament. Aquesta prova consistirà en el traçat de les corbes
característiques d’alçada manomètrica / cabal, rendiment / cabal, potència total absorbida /
cabal, facilitant explícitament la velocitat de gir llegida en cada punt, la temperatura del
coixinet i les vibracions enregistrades. El traçat de la corba es realitzarà al llarg de tota la
zona de funcionament i en el punt de cabal nul, amb un mínim de 6 punts amb la mateixa
diferència d’alçada manomètrica, aproximadament, de manera que quedi perfectament
enregistrada tota la zona de funcionament. Aquesta prova de funcionament serà
presenciada per la inspecció del client.
i) Observacions:
(1) Les proves es realitzaran seguint la norma ISO 9906, grau 1, entenent-se que la
magnitud a fixar serà la alçada manomètrica total que correspongui als cabals
segons la corba característica alçada manomètrica / cabal teòrica.
(2) Si en el curs d’aquestes proves s’obtinguessin diferències, en relació als valors
teòrics previstos, que sobrepassessin les toleràncies admeses, aquesta Direcció
d’Obra és reserva el dret a canviar els motors o a sol·licitar l’eventual retall dels
rodets, amb la realització de nous assaigs per l’establiment de les noves corbes
característiques.
(a) El retall dels impulsors és realitzarà després de la confirmació del punt de
funcionament nominal, de la zona de treball de les bombers i de la velocitat
d’accionament dels motors.
(3) A menys que així s’especifiqui explícitament, les despeses originades pel banc de
proves tant de les bombes a assajar, com l’enviament del motor d’accionament,
estan incloses en el preu de subministri del material. S’exclou d’aquest apartat la
hipòtesi assenyalada en els apartats anteriors (retall de rodets i determinació de
noves corbes característiques).
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c) Prova de funcionament a velocitat variable: en el cas que la bomba vagi a treballar amb
variadors de freqüència, en fàbrica es durà a terme una prova consistent en el traçat de la
corba característica a velocitat mínima.
Proves en obra: Es realitzaran per totes i cadascuna de les bombes subministrades, sotmetent-se
a les següents proves:
a) Prova de marxa continua, durant 24 hores sense interrupció, sobre cada grup, fent-los
funcionar en el punt de màxima potència absorbida de la zona de funcionament.
b) Prova de funcionament al llarg de la zona de servei, sobre cada grup.
i) Observacions: Durant aquestes proves es comprovarà:
(1) La temperatura en els coixinets.
(2) La pressió de descàrrega.
(3) Les vibracions i les sorolls anormals.
2.1.5.2 Documentació a lliurar
Documentació a lliurar (3 jocs de cadascuna d’elles).
a) Plànols de definició de la bomba, a escala suficient i amb indicació de dimensions
generals, pesos i detalls.
b) Plànols de secció longitudinal de la bomba, a escala suficient per apreciar els detalls de
construcció i amb designació dels elements representats (llista de peces) i materials de
construcció.
c) Plànols de definició i detall del sistema de suport i ancoratge en l’obra civil i del sistema
d’unió de la llinterna-suport.
d) Protocols de proves.
e) Corbes característiques.
f) Instruccions de muntatge, posada a punt i posada en servei, precisant consumibles
(lubricants, …) i taula d’equivalències amb 5 marques com a mínim.
g) Instruccions per les avaries més comuns, amb una taula on es relacioni el com es
manifesta l’avaria amb el possible origen d’aquesta.
h) Programa provisional de manteniment i conservació, precisant les operacions a realitzar i
indicant la seva freqüència.

2.2 MOTORS
2.2.1 Prescripcions generals
La fabricació es realitzarà en la CEE.
La fabricació es realitzarà segons normes CEI.
Es subministraran:
a) Complerts.
b) En perfecte estat de marxa.
c) Amb tots els accessoris i elements que s’indiquen més endavant, i amb aquells altres que
siguin necessaris i convenients per:
i) Un correcte funcionament.
ii) La seguretat del servei.
iii) El normal ús en les condicions tècniques definides.
iv) Assegurar les millors condicions d’explotació, manteniment i reparació.
(1) Observacions: S’exceptuen els que es citen explícitament com a exclosos del
subministrament.
Els motors seran elèctrics, asíncrons trifàsic, de rotor de gàbia d’esquirol, amb extrem d’eix lliure,
per acoblament directe. El tipus d’arrencament serà directe mitjançant arrencador estàtic.
La temperatura ambient màxima considerada serà de 40 ºC i el tipus d’aïllament del bobinat del
motor serà de classe F amb escalfament corresponent a la classe B.
a) Observacions:
i)

La classe d’aïllament del bobinat del motor es determina en base a l’augment de la
temperatura del motor i a la temperatura ambiental, dimensionant-ne l’aïllament pel punt
més calent del motor a la potència nominal i a una temperatura ambient de 40 ºC.

ii) L’aïllament del bobinat del motor es classifica en tres classes segons la temperatura
màxima del devanat:
(1) Classe B:

T màx = 130 ºC.

(2) Classe F:

T màx = 155 ºC.

(3) Classe H:

T màx = 180 ºC.

(a) Observacions:
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(i) El marge de seguretat entre la temperatura màxima del devanat i la suma
de l’augment de la temperatura del motor i de la temperatura ambient és
de 10 ºC en les classes B i F, i de 15 ºC en la classe H.
iii) L’increment de la temperatura admissible del motor es classifica en dos classes:
(1) T escalfament ≤ 80 ºC:

Classe B.

(2) T escalfament > 80 ºC:
Classe F.
iv) El marge tèrmic addicional obtingut per la utilització d’un tipus d’aïllament de classe “F”
amb un augment de temperatura, o escalfament, de classe “B”, enlloc d’un tipus
d’aïllament de classe “B” fa que els motors siguin més fiables i sempre es recomanable.
v) La temperatura ambient influeix en el rendiment dels motors:
(1) T ambient ≤ 40 ºC:

Rendiment s/ corbes.

(2) T ambient > 60 ºC

Rendiment s/ corbes i en f (T ambient).

El funcionament dels motors haurà de ser perfecte en tots el règim de funcionament, tan silenciós
com sigui possible, i sense vibracions ni trepidacions, tant en marxa normal com en els períodes
d’arrencament i aturada.

2.2.2 Prescripcions complementàries

c) Estaran equilibrats estàtica i dinàmicament pel l’industrial.
d) Durà muntats els seus corresponents ventiladors en l’extrem de l’eix.
Els circuits magnètics tindran les làmines:
a) Premsades i mantingudes atapeïdes mitjançant discs de collament.
b) Aïllades per ambdues cares amb un vernís o altre material que redueixi al
mínim les pèrdues originades per corrents paràsites.
L’eix:
a) Serà d’una única peça.
b) Estarà mecanitzat en tota la seva superfície.
c) Estarà preparat per ser acoblat, mitjançant un acoblament, a la bomba.
Els coixinets:
a) Seran fàcilment desmuntables i reemplaçables.
b) Es dimensionaran per evitar tot escalfament anormal, de forma que impedeixin l’entrada
de pols i aigua al lubricant, i el pas del lubricant als devanats, així com vibracions i
projeccions de lubricant.
c) Es podran engrassar sense haver de desmuntar el motor o el coixinet.

Els motors seran:
a) Intercanviables.
b) Capaços de resistir sobrevelocitats del 160 % la velocitat nominal durant 2 hores.
c) Capaços d’arrencar al 80% de la tensió nominal, essent en aquest cas el parell
d’arrencament superior a 1,6 vegades el valor del parell d’arrencament a tensió i
freqüència nominals. Per tot això, el parell màxim no podrà ser inferior a 2,1 vegades el
parell nominal.
La potència nominal es garantirà en les següents condicions:
a) Variant un ± 10 % la tensió nominal, essent constant la freqüència.
b) Variant un ± 5 % la freqüència nominal, essent constant la tensió.
c) Variant un ± 10 % combinant la tensió i la freqüència nominal, essent la
variació de la freqüència inferior al 5 %.
Els rotors seran:
a) Intercanviables.
b) No tindran empentes axils pròpies.

Les caixes de bornes (potència i auxiliar):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Seran desmuntables.
Seran estanques al pols.
Tindran una protecció IP-55.
Tindran premsaestopes estancs.
L’entrada dels conductors es realitzarà per la part inferior.
S’han de fixar les dimensions dels cables del connexionat per tal de subministrar
correctament les tapes de les caixes.

Els plats suports dels atropellaments suportaran les tensions a que estiguin sotmesos durant
l’arrencada, servei i aturada brusca dels motors.
Les xapes dels circuits magnètics formaran paquets separats per conductes de ventilació.
El nucli estarà fermament bloquejat a la carcassa de manera que resisteixi les més severes
sol·licitacions electromecàniques.
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Les connexions dels extrems de les bobines estaran sòlidament suportades per evitar vibracions.
c) Resistència calefactora.
i) Observacions: El motor haurà
condensacions en el bobinat.

Cargoleria d’acer inoxidable.
El motor durà, com a mínim, els següents accessoris:
a) Placa de característiques (en acer inoxidable).
i)

Nom del fabricant.

ii)

Tipus de motor.

iii)

Tipus de bastidor.

iv)

Número de fabricació o de sèrie, amb l’any de fabricació.

v)

Potència nominal (kW).

vi)

Tensió nominal (V).

vii)

Nombre de fases.

viii)

Freqüència (Hz).

ix)

Intensitat nominal (A).

x)

Intensitat d’arrencament (A).

xi)

Velocitat màxima síncrona (rpm).

xii)

Factor de servei.

xiii)

Factor de potència.

xiv)

Elevació de temperatura amb càrrega nominal.

xv)

Freqüència i condicions d’arrencament.

xvii) Classe d’aïllament.
xviii) Sentit de rotació.
xix) Tipus de coixinet.
Característiques dels detectors de temperatura.

xxi) Esquema de connexió.
xxii) Moment d’inèrcia.
xxiii) Pes.
b) Sondes:
i) Debanat:
(1) Tipus:
PT100.
(2) Nombre:
ii) Coixinets:
(1) Tipus:
(2) Nombre:

tenir

resistència

calefactora

per

evitar

Caixa de bornas de potència.
Caixa de bornas auxiliar.
Cargol de presa a terra.
Eines per a un correcte manteniment.

2.2.3 Especificacions de materials i proteccions contra la corrosió.
2.2.3.1 Materials
Motor.

xvi) Grau de protecció.

xx)

d)
e)
f)
g)

de

3.
PT100.
2.

a) Cos.
i) Material:
b) Arrollaments estàtor.
i) Material:
c) Arrollaments rotor.
i) Material:
d) Circuits magnètics.
i) Material:
e) Carcassa.
i) Material:
f) Plats suport.
i) Material:
g) Eix.
i) Material:

Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).
Coure electrolític.
Alumini injectat.
Xapa d’acer al silici d’alta qualitat i baixes pèrdues.
Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).
Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).
Acer al carboni tractat tèrmicament (s/ UNE F 114).

Caixes de bornas:
a) Caixa de bornas de potència.
i) Material:
ii) Protecció:
b) Caixa de bornas auxiliar.
i) Material:
ii) Protecció:

Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).
IP-55.
Ferro fos (s/ UNE FG 20; s/ DIN GG 20).
IP-55.

Coixinets.
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a) Tipus:

ii) Intermitja i acabat:

Rodament de boles.

i) Marca

SKF ó FAG.

b) Lubricació:
c) Refrigeració:

(1) Tipus:
Pintura d’esmalt de poliuretà de dos components a base
d’isocianat alifàtic.
(2) Color:
Gris plata RAL 7001 (mate).
(3) Capes:
Dos.
(4) Guix total capa (sec):
(a) Mínim:
40 micres.

Grassa.
Aire.

Cargols:
Acer inoxidable (s/ UNE F 3504; s/ AISI 304).
Els tirants, cargols, femelles i volanderes emprats pel muntatge dels motors seran d’acer
inoxidable (s/ UNE F 3504; s/ AISI 304) de qualitat 8.8 i nombre i mètrica segons plànols de
muntatge.
2.2.3.2 Tractaments de protecció contra la corrosió
a) Tipus d’instal·lació:

Exterior.

b) Tipus de pintat:

Especial.

f)

i)

(2) Xorrejat Grau Sa 2 ½ segons norma SIS 055900.
ii) Alumini i parts d’acer amb gruix petit:

i)

Primera capa:
(1) Tipus:

Epoxy.

(2) Color:

Marró (mate).

(3) Capes:

Una.

(4) Guix total capa (sec):
(a) Mínim:

20 micres

(b) Mig:

30 micres.

(c) Màxim:

60 micres.

120 micres.
90 micres.

Observacions:
(1) Es detallaran la marca i tipus de pintura emprats, tenint-se en compte l’ambient
humit del lloc d’instal·lació.
(2) Les pintures no han de perdre les seves característiques al estar a la intempèrie.
(3) S’assajaran els gruixos fixats i l’adherència de la pintura (Assaig de tall i reixat.
Adherència 0 ó 1).

(1) Neteja.

d) Protecció superfícies interiors:

(c) Màxim:

g) L’aplicació de la primera capa es realitzarà per immersió.

Fosa i acer:

(1) Neteja i fosfatat.

60 micres.

Gruix mig total de la protecció:

c) Preparació de la superfície:
i)

(b) Mig:

Expressament, aniran a càrrec del subministrador dels motors:
a) Les proves en fàbrica tipus I dels motors.
b) Les proves en fàbrica tipus II dels motors (a no ser que s’especifiqui lo contrari).
c) Les despeses originades per l’envio dels motors d’accionament emprats en les proves al
lloc especificat pel fabricant de les bombes.
d) L’acabat fi i calat de l’acoblament costat motor.
e) Les despeses originades per l’envio dels motors al lloc se subministrament especificat.

2.2.4 Control de qualitat

e) Protecció superfícies exteriors:
i)

2.2.4.1 Proves

Primera capa:
(1) Tipus:

Epoxy.

(2) Color:

Marró (mate).

(3) Capes:

Una.

(4) Guix total capa (sec):
(a) Mínim:

20 micres.

(b) Mig:

30 micres.

(c) Màxim:

60 micres.

Proves en fàbrica tipus I: Es realitzaran les següents proves en tots els motors:
Mesura de la resistència òhmica de l’estàtor a 20 ºC.
a) Mesura de la resistència d’aïllament de l’estàtor i circuits auxiliars.
b) Prova en buit concretada en:
i)

Mesura de la corrent en buit, a tensió i freqüència nominal constant.

ii) Potència absorbida. iii) Factor de potència.

ANNEX VIII.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. 19

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

iv) Sentit de gir.

e) Protocols de proves.
f)

c) Prova de curtcircuit, amb tensió reduïda, concretada en :
i)

Mesura de la tensió de curtcircuit amb intensitat reduïda, freqüència constant i rotor
bloquejat.

d) Prova d’alta tensió, en estàtor i circuits auxiliars.
i)

Observacions:
(1) Les proves es realitzaran seguint les recomanacions de les normes CEI.
(2) Si en el curs d’aquestes proves s’obtinguessin diferències, en relació als valors
teòrics previstos, que sobrepassessin les toleràncies admeses, aquesta Direcció
d’Obra és reserva el dret a sol·licitar el canvi dels motors.
(3) A menys que així s’especifiqui explícitament, les despeses originades pel banc de
proves aniran a càrrec del subministrador.

Corbes característiques.

g) Instruccions de muntatge, posada a punt i posada en servei, precisant
consumibles (lubricants, …) i taula d’equivalències amb 5 marques com a
mínim.
h) Instruccions per les avaries més comuns, amb una taula on es relacioni el com
es manifesta l’avaria amb el possible origen d’aquesta.
i) Programa provisional de manteniment i conservació, precisant les operacions a
realitzar i indicant la seva freqüència.

Proves en fàbrica tipus II: Es realitzaran les següents proves per cada tipus de motor:
ii) Prova de càrrega a 1/2, 3/4 i 4/4.
Proves en obra: Es realitzaran per tots i cadascun dels motors subministrats, sotmetent-se a les
següents proves:
a) Prova de marxa continua, durant 24 hores sense interrupció, sobre cada grup, fent-los
funcionar en el punt de màxima potència absorbida de la zona de funcionament.
b) Prova de funcionament al llarg de la zona de servei, sobre cada grup.
i)

Observacions: Durant aquestes proves es comprovarà:
(1) La temperatura en els coixinets.
(2) Les vibracions i els sorolls anormals.

2.2.4.2 Documentació a lliurar
Documentació a lliurar (3 jocs de cadascuna d’elles).
a) Plànols de definició del motor, a escala suficient i amb indicació de dimensions
generals, pesos i detalls.
b) Plànols de secció longitudinal del motor, a escala suficient per apreciar els
detalls de construcció i amb designació dels elements representats (llista de
peces) i materials de construcció.
c) Plànols de detall de la caixa de bornas.
d) Esquemes elèctrics de connexions, amb numeració de bornas.
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APÈNDIX NÚM. 1: GRUPS MOTOBOMBES

AHLSTAR End Suction Single Stage Centrifugal Pumps
6LQFHRXUYHU\ƄUVWGHVLJQVLQWKHPLGVXSWRWKHPRVWUHFHQWVWDWHRIWKHDUWUDQJHZH
KDYHGHOLYHUHGPRUHWKDQ$+/67$5SXPSVZRUOGZLGHtDOOGHVLJQHGWRH[FHHGVWDQGDUG
UHTXLUHPHQWVDQGFXVWRPHUH[SHFWDWLRQV
The AHLSTAR range, comprised of the A, N, W and E ranges, has been designed in accordance with ISO 5199
and ISO 2858 international standards, and has been even further developed to surpass market standards and
ensure excellent performance and reliability.

A Range

N Range

W Range

E Range

AHLSTAR End Suction Single Stage
Centrifugal Pumps
3URGXFWVDQG2SHUDWLRQ)XOOƄOO9HUVDWLOH,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUGVDQG'LUHFWLYHV
Legislation

Directive 98/37/EC

Machinery directive

Directive 93/68/EEC

CE Marking

Directive 94/9/EC

Equipment and protective systems intended for use in potentially
explosive atmospheres (ATEX)
- Equipment categories II 2G and II 3G
- Temperature classes T1-T4

Product safety

EN 809:1998

Pumps and pump units for liquids – Common safety requirements

EN ISO 12100-1:2003

Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design
Part 1: Basic terminology, methodology

EN ISO 12100-2:2003

Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design
Part 2: Technical principles

Quality system

EN ISO 9001:2000

Environmental system

EN ISO 14001:1996

Quality management systems
Environmental management systems
t6SHFLƄFDWLRQZLWKJXLGDQFHIRUXVH

Dimensions

EN 22858:1993

End-suction centrifugal pumps (rating 16 bar)

ISO 2858:1975

– Designation, nominal duty point and dimensions

Design

EN ISO 5199:2002

7HFKQLFDOVSHFLƄFDWLRQVIRUFHQWULIXJDOSXPSVt&ODVV,,

Testing

EN ISO 9906:2012

Rotodynamic pumps – Hydraulic performance acceptance tests
– Grades 1 and 2

EN 10204:2004

Metallic products – Types of inspection documents - Inspection document type 2.2
- Inspection document type 3.1

Flange drilling

2

6HYHUDOƅDQJHGULOOLQJRSWLRQVDFFRUGLQJWRYDOLGVWDQGDUGV

)HDWXUHVDQG%HQHƄWV

Hydraulic Coverage for the Most Demanding Applications
$+/67$5SXPSVKDYHEHHQGHVLJQHGWRPHHWWKHPRVWGHPDQGLQJK\GUDXOLFFRYHUDJH
UHTXLUHPHQWVDQGIRUDOOW\SHVRIOLTXLGPDNLQJLWWKHLGHDOUDQJHIRUFKDOOHQJLQJSXPSLQJRSHUDWLRQV

Oil & Gas

Hydrocarbon
Processing
,QGXVWU\

Liquid

Power
Generation

Temperature
up to 260°C /
500°F

Pulp and
Paper

Pressure
up to 16/25 bar /
230/360 psi

General
,QGXVWU\

Gas content
up to 70%

Chemical
Processing
,QGXVWU\

Liquid position
below or above the
pump

1s9HUVDWLOHUDQJHRIUHOLDEOHDQGHIƄFLHQW
EnerSave™ impellers
sReduces life cycle costs, energy consumption,
operation time and downtime
2s,QQRYDWLYHDQGUHOLDEOHLQWHJUDWHGGHJDVVLQJ
and self-priming units
s)RUDYDULHW\RIDSSOLFDWLRQVZLWKGLIƄFXOWOLTXLGV
sDesigned to help the centrifugal pump start
quickly when the liquid level is below the pump in
self-priming applications

Water

3sRobust, reliable and patented Rotokey
impeller mounting
sEnables fast and simple dismantling and
reassembly
sHelps minimize maintenance costs

Corrosion
pH from 0 to 14

Clean and slightly
contaminated liquids
9LVFRXVOLTXLGV

4
1

4sExternally adjustable patented side plate
sAllows fast and simple impeller clearance setting,
thereby minimizing life cycle costs and ensuring
FRQWLQXHGKLJKHIƄFLHQF\

Fibrous slurries

1RQƄEURXVVOXUULHV

5sPatented balancing holes
s(QVXUHHIƄFLHQWOLTXLGFLUFXODWLRQEHKLQGWKH
impeller and in the seal chamber
sGuarantee optimum shaft seal performance by
reducing unexpected shutdowns and minimizing
operation and maintenance costs

Large solids
containing liquids

Hydraulic Design Simulation and Full-Scale
Testing Laboratory

6sProven WaterLess™ shaft seal
sEffective dynamic, single and double mechanical
seals and gland packing
sFast and simple installation
sNo measurement required

Through revolutionary methods, we
have improved the performance
and reliability of our pumps. Here at
Sulzer, we place great emphasis on
innovation and research and development. Using our own simulation tools, we can quickly analyze
various hydraulic designs and then
WHVWWKHƄQDOGHVLJQRSWLRQVLQUHDO
operational conditions at our own
full-scale laboratory.

3

4

2
5

6

3

AHLSTAR A Range Type A
Operating Data

7sHeavy-duty shaft
s5HGXFHVGHƅHFWLRQDWVWXIƄQJER[WRPPLQ
sHelps extend shaft seal lifecycle and reduces unexpected
shutdowns and maintenance costs

9,000 m3/h / 39,600 USgpm

Capacities
Heads

160 m / 525 ft

Temperatures

180°C356°F

Frequencies

8sReliable bearing unit
s5HOLDEOHVLPSOLƄHGKHDY\GXW\EHDULQJXQLWPLQLPL]HVXQH[SHFWHG
shutdowns and reduces maintenance costs
sIncludes oil and grease lubrication for all performance needs: grease
OXEULFDWLRQIRUDSSOLFDWLRQVXSWR&)DQGRLOOXEULFDWLRQ
IRUXSWR&)

8

50 or 60 Hz
16/25 bar, 230/360 psi
depending on
material and size

Pressures

,PSHOOHU2SWLRQV

Capacity Q (USgpm)
Head H (m) 2

5

10

20

500

10,000

2,000

50,000

200

9sJackscrews
sEnable simple dismantling and minimizes maintenance costs

Head H (ft)
600

100
200

CC

40

100

20

50

10
20
4
10

/RZƅRZ
impeller

Open
impeller

Special open
impeller

9RUWH[
impeller

1
10

100
Capacity Q (m3/h)

1,000

10,000

7

10
s6WDQGDUG,(&GLPHQVLRQHGƅDQJHRUƅDQJH

9

$+/67$5$5DQJH7\SH$337

feet electric motor with heavy-duty bearing
unit
s6KULQNƄWWHGVWXUG\VKDIWZLWKWKHVDPH
GLPHQVLRQVDVWKH$+/67$5/&SXPSVKDIW
sInterchangeability of wet end and sealing unit
components

Operating Data

9,000 m3/h / 39,600 USgpm

Capacities
Heads

160 m / 525 ft

Temperatures

180°C356°F

Frequencies

50 or 60 Hz
16/25 bar, 230/360 psi
depending on
material and size

Pressures

AHLSTAR Long
Coupled (LC) Pump

10

,PSHOOHU2SWLRQV

Capacity Q (USgpm)
Head H (m) 2

5

10

20

500

10,000

2,000

50,000

200

Head H (ft)
600

100
200

CC

40

100

20

50

10
20
4

AHLSTAR Close
Coupled (CC) Pump

10

Closed
impeller

Open
impeller

Special open
impeller

Low pulse
impeller

1
10

5

6

100
Capacity Q (m3/h)

1,000

10,000

$+/67$5(5DQJH7\SH(337

$+/67$515DQJH7\SH1337
Operating Data

Heads

180°C356°F

Frequencies

16 bar / 230 psi
depending on
material and size

5

10

20

500

140 m / 460 ft

Temperatures

210°C410°F

10,000

2,000

50 or 60 Hz

Pressures

,PSHOOHU2SWLRQV

Capacity Q (USgpm)
Head H (m) 2

Heads

Frequencies

50 or 60 Hz

Pressures

6,100 m3/h / 30,000 USgpm

Capacities

90 m / 295 ft

Temperatures

,PSHOOHU2SWLRQV

Operating Data
a

2,000 m3/h / 8,700 USgpm

Capacities

50,000

200

Head H (ft)

25 bar / 360 psi

Capacity Q (USgpm)
Head H (m) 2

5

10

20

500

10,000

2,000

50,000

200

600

600

100

100

200

200

CC

40

40
100

100
20

20

50

50
10

10

20

20
4

4

10

10

Non-clogging closed
(channel type) impeller

Non-clogging
vortex impeller

Closed
impeller

1
10

100
3
Capacity Q (m /h)

1,000

7,200 m3/h / 31,700 USgpm

Capacities
Heads

110 m / 360 ft

Temperatures

180°C356°F

Frequencies

50 or 60 Hz
16 bar / 230 psi
depending on
material and size

Pressures

,PSHOOHU2SWLRQV

Capacity Q (USgpm)
Head H (m) 2

5

10

20

500

10,000

2,000

50,000

200

Head H (ft)
600

100
200

CC

40

100

20

50

10
20
4
10

Wear-resistant
closed impeller

Wear-resistant
open impeller

Wear-resistant
vortex impeller

1
10

100
Capacity Q (m3/h)

1,000

Open
impeller

1
10

10,000

$+/67$5:5DQJH7\SH:337
Operating Data
ta

Head H (ft)

10,000

7

8

100
3
Capacity Q (m /h)

1,000

10,000

,QWHUFKDQJHDELOLW\

Materials

$OOSXPSVLQRXU$+/67$5UDQJHKDYHEHHQVWDQGDUGL]HGXVLQJFRPPRQPRGXOHVDQG
FRPSRQHQWVIRUPD[LPXPLQWHUFKDQJHDELOLW\DQGHDV\LQVWDOODWLRQDQGPDLQWHQDQFH)HZHUSDUWV
PHDQVORZHULQYHQWRU\FRVWVDQGJUHDWHUSURFHVVUHOLDELOLW\

80

0.6
400

ASTM-A890
Grade 5A (4T)

40
30

100

A890 Grade 1B (4L)
A890 Grade 3A (41)
CG-3M (4G) / CG-8M (4B)

20

60

XSIS2324 (W.Nr.1.4460)
X CF-8M (AISI316)

10

5

2

300

A890 Grade 3A (41)

0.4

250
0.3

200
150

0.2
Cr-iron A532 IIIA (5B)
0.1

0

Corrosion Resistance
s )HUULFFKORULGHVROXWLRQWHVW$670*
s ; W\SLFDORWKHUPDWHULDOVXVHGLQ33,SXPSV

6

0.5

100

30
60

50
30
40
PRE (Pitting Resistance Equivalent)

20

350

50

X CF-8 (AISI304)
0
15

SIS2324 duplex (4S)

Loss of material, gr/ft x h

50

Loss of material, mg/m2 x h

140

60

T (kr), Critical pitting temperature oF

T (kr), Critical pitting temperature oC

70

&RPPRQFRPSRQHQWVDQGPRGXOHVLQ$+/67$5UDQJHW\SHV$$337(3371337DQG:337
ZLWKDOORSWLRQVRIJDVVHSDUDWRU*0*65VHOISULPLQJ/0DQG6DVZHOODV&&GHVLJQVDUH
s ZHWHQGVL]HV
s 24 sealing unit sizes with 7 common shaft seal sizes
s 7 common bearing units
s &RPPRQVHDOLQJZDWHUHTXLSPHQW
s &RPPRQFRXSOLQJVDQGFRXSOLQJJXDUGV
s &RPPRQEDVHSODWHV

3

450

180

654 SMO (4U)

Wear Resistance
s Abrasion and corrosion test
s White liquor and lime mud +95o&oF
±22o&o)JOOEJDOTXDUW]
VDQG 6WRUD(QVR3XOS
s $FFXUDF\LQWKHWHVWPJP2[K
JUIW2 x h
Nominal chemical composition %

Stainless steel design

1

ASTM A890 Grade 3A

2

Duplex

9

Austenitic

8
4

7

41

7 LM design liquid ring pump

3 1337K\GUDXOLFV

8 S design liquid ring pump

4 :337K\GUDXOLFV

9 Versatile shaft seals

Mo

Cu

N

4.0-6.0

1.75-2.5

-

0.15-0.25

4L

0.04

24.5-26.5

4.7-6.0

1.7-2.3

2.7-3.3

0.10-0.25

ASTM A890 Grade 5A

4T

0.03

24.0-26.0

6.0-8.0

4.0-5.0

-

0.10-0.30

ASTM A743 Grade CF-8

4C

0.08

18.0-21.0

8.0-11.0

-

-

-

ASTM A743 Grade CG-3M

4G

0.03

18.0-21.0

9.0-13.0

3.0-4.0

-

-

43

0.07

19.0-22.0

27.5-30.5

2.0-3.0

3.0-4.0

-

AVESTA 654 SMO 2)

4U

0.025

23.0-25.0

21.0-23.0

7.1-7.5

0.3-0.7

0.45-0.55

Martensitic

ASTM A747 Grade CB7Cu-2

4E

0.07

14.0-15.5

4.5-5.5

-

2.5-3.2

-

Nickel alloy

ASTM 494 CW-6M

4J

0.07

17.0-20.0

balance

17.0-20.0

-

-

C

Cr

Ni

Mo

Cu

Si

3)

ASTM A48 CL 35 B

53

-

-

-

-

-

-

Chromium iron 4)

A532 IIIA

5B

2.0-3.3

23.0-30.0

2.5 max.

3.0 max.

1.2 max.

1.5 max.

Ductile iron

ASTM A395 60-40-18

5H 1)

-

-

-

-

-

-

Carbon steel

ASTM A216 WCB

46 1)

-

-

-

-

-

-

Titanium

ASTM B367 C-3

75 1)

-

-

-

-

-

-

Material alternatives for other parts

6 R design air separating pump

2 $337K\GUDXOLFV

Ni

24.0-27.0

ASTM A743 Grade CN-7M

Cast iron

1 A hydraulics

Cr

0.06

ASTM A890 Grade 1B

Carbon, low alloy cast steel, cast iron design 5)

Lower spare part inventory and higher process reliability with high
interchangeability of wet ends, sealing units and bearing units

C max

Gasket material

O-ring material


Klinger SIL C-4430

83

Used in temperature range -40°C/-40°F...+160°C/+320°F and pH 2-12

PTFE/Glass

84

Used in temperature range -190°C/-310°F...+240°C/+464°F and pH 0-14

EPDM

92

Used in temperature range -50°C/-58°F...+150°C/+302°F

FKM

93

Used in temperature range -20°C/-4°F...+200°C/+392°F

&XUUHQWO\DYDLODEOHRQOLPLWHGVL]HV
AVESTA 654SMO is a trademark owned by Outokumpu Stainless which has granted Sulzer licence to produce this material

7\SH$3371337SXPSV

)RU:5DQJH %(

Other corrosion resistant cast steels available on request


5 GM and GS design gas separator

9

10

Degassing and Self-Priming Units
$+/67$5SXPSVFDQEHƄWWHGZLWKVHOISULPLQJRUGHJDVVLQJXQLWV
WRHQDEOHWKHSXPSWREHVWDUWHGZLWKDQHPSW\LQOHWSLSHDQGWR
DOORZLWWRSXPSOLTXLGVZLWKKLJKJDVFRQWHQW
Air

Over-dimensioning
of pump

Head

4%




2% 1%

&DSDFLW\

&RQYHQWLRQDOFHQWULIXJDO
pumps, regardless of impeller
type, can operate with a gas
content of up to 4%. However, once the gas content
exceeds 4%, bubbles start
to accumulate in the impeller
eye and impair operations.
This reduces capacity and
pumping becomes extremely
unstable.

Accumulated
gas in the
impeller

Degassing and Self-Priming Solutions
Liquid ring
pump LM

3RVLWLYH,QOHW+HDG
AHLSTAR pump with LM or S integrated liquid ring pump degassing
unit
s For reliable pumping of gases
containing liquids in unstable inlet
head applications
s Single or double mechanical
VHDOZLWKUHFLUFXODWLRQƅXVKLQJ
for clean liquids or with external
ƅXVKLQJIRUƄEURXVDQGQRQƄbrous slurries and liquids containing large solids
s When the inlet head is stable, GS,
GM and R gas separator degassing units provide reliability and
HIƄFLHQF\

Liquid ring
pump S

separator
Gas separato
GM

/RZRU1HJDWLYH,QOHW+HDG
AHLSTAR pump with LM or S integrated liquid ring pump
s Most reliable system for pumping
gases containing liquids in low or
negative inlet head applications
s Single mechanical seal with exWHUQDOƅXVKLQJIRUFOHDQYLVFRXV
ƄEURXVRUQRQƄEURXVVOXUULHVDQG
liquids containing large solids
s Double mechanical seal for
pumping liquids that are suitable
IRUOLTXLGULQJƅXVKLQJ
s GM, GS or R gas separator
degassing units without external
vacuum pump cannot be used
due to low or negative inlet head

Gas separator
GS

AHLSTAR degassing and self-priming units, such as the LM or S liquid
ring pump and the GM, GS or R gas separator units, stabilize the pumpLQJRIOLTXLGVFRQWDLQLQJXSWRZHDNO\ERQGHGJDVHVRUXSWR
strongly bonded gases using centrifugal pumps.

(IƄFLHQF\


4%

2%

1%



The difference in pressure
between the pump inlet and
the degassing unit outlet or
the internal liquid ring pump
eliminates gas bubbles
from the impeller and thus
stabilizes the system and
VLJQLƄFDQWO\LQFUHDVHVSXPS
HIƄFLHQF\

Gas separator
separato
R

&DSDFLW\
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Shaft Seals
&XVWRPL]HGVKDIWVHDOVIRUSDUWLFXODUOLTXLGVDQGDSSOLFDWLRQVKHOSUHGXFHRSHUDWLRQDOFRVWVDQG
PLQLPL]HGRZQWLPH
Replacing the Barometric Leg
AHLSTAR pump with a GM or R gas
separator unit
s 6LPSOLƄHVH[SHQVLYHFODVVLFEDURmetric leg pumping systems and
ensures consistent and reliable
operation
s Deep wells, high buildings and
long pipes with vertical or submersible pumps and liquid level
control systems can be avoided,
thereby minimizing initial costs
s Single mechanical seal with
UHFLUFXODWLRQƅXVKLQJIRUFOHDQ
OLTXLGVRUZLWKH[WHUQDOƅXVKLQJIRU
ƄEURXVRUQRQƄEURXVVOXUULHV
s Double mechanical seal for
ƄEURXVRUQRQƄEURXVVOXUULHV

As Sulzer shaft seals require less or no water, they optimize operational and environmental cost reductions. Furthermore, our standardized, easy to understand designs shorten installation time, reduce maintenance costs and
increase reliability.
3DWHQWHGLPSHOOHUEDODQFLQJKROHVWRJHWKHUZLWKWKHEDFNYDQHVLPSURYHOLTXLGFLUFXODWLRQDQGSUHYHQWFORJJLQJ
creating ideal conditions behind the impeller and in the optimal seal chamber.

Self-Priming Pump Applications
AHLSTAR pump with the LM or S
integrated liquid ring pump degassing unit
s Ensures fast, reliable pump startup and constant operation when
starting with an empty inlet pipe
s Single mechanical seal with recirFXODWLRQƅXVKLQJIRUFOHDQOLTXLGV
requires gooseneck inlet pipe
s Single mechanical seal with
H[WHUQDOƅXVKLQJIRUƄEURXVRU
QRQƄEURXVVOXUULHVDQGOLTXLGV
containing large solids

13

14

7UXVWHG6XO]HU'\QDPLF6HDO
DO

6HOI9HQWLQJ7KURWWOHG6HDO&KDPEHU6XO]HU
,QWHJUDWHG6LQJOH0HFKDQLFDO6HDO
DO

s &XVWRPGHVLJQHGIRUƄEURXV
slurries, but also suitable for
FOHDQYLVFRXVRUQRQƄEURXV
slurries and liquids containing
large solids
s No external sealing water required, and it does not leak
s Suitable for applications with
positive pump inlet head and
a temperature below boiling
point in atmospheric pressure
s 0RUHWKDQG\QDPLF
seals have been installed since
1987, proving its popularity and reliability

s Ideal for clean liquid applications with
h
a negative pump suction head with
LQWHUQDOƅXVKLQJ
s +LJKWHPSHUDWXUHVXSWR&
)
s The impeller can be equipped with
or without balancing holes
s 6XLWDEOHDOVRIRUQRQƄEURXVVOXUULHV
ZLWKH[WHUQDOVHDOLQJOLTXLGƅXVKLQJ
preventing abrasive particles from
penetrating the mechanical seal
faces
s ([WHUQDOƅXVKLQJLVPL[HGLQWRWKH
pumped liquids
s 7HPSHUDWXUHVRIXSWR&)

2SWLPDO%RUH6XO]HU,QWHJUDWHG
Single Mechanical Seal

2SWLPDO%RUH6XO]HU,QWHJUDWHG
Double Mechanical Seal

s &XVWRPGHVLJQHGIRUƄEURXVVOXUULHV
HV
up to 8% consistency without
ƅXVKLQJZDWHUZLWKSRVLWLYHSXPS
ed
suction head and specially designed
patented impeller balancing holes
s Suitable for clean or viscous
liquids and liquids containing
large solids
s /LTXLGWHPSHUDWXUHVRI&
)EHORZERLOLQJSRLQWLQDWmospheric pressure

s Designed for all consistencies
and concentrations of clean,
YLVFRXVRUƄEURXVVOXUULHV
QRQƄEURXVVOXUULHVDQGOLTXLGV
containing large solids
s Negative or positive pump
suction head
s The impeller can be equipped
with or without balancing
holes
s In applications where abraVLYHQRQƄEURXVDQGODUJH
solids containing liquids are
pumped, the impeller typically does not have balancing holes
s 7HPSHUDWXUHVRIXSWR&)

Sealing Water Equipment
6XO]HUVHDOLQJZDWHUHTXLSPHQWUHJXODWHVWKHYROXPHDQGSUHVVXUHRIH[WHUQDOVHDOLQJZDWHUIRU
RSWLPXPSXPSSHUIRUPDQFH7KHHTXLSPHQWLVDWWDFKHGGLUHFWO\WRWKHVXSSO\FRQQHFWLRQXVLQJD
KRVHRUSLSHWXEH

Automatic Constant Flow Sealing Water
ter Equipment

Ready-Fitted Mechanical Seals
s

Cartridge Mechanical Seals
s

s 'HVLJQHGIRUVWDQGDUGVWXIƄQJ
box case cover
s More space in seal chamber
because no shaft sleeve needed
meaning lower cost
s Strong and solid design
s Single and double seal options
s Typical manufacturers: John
&UDQH6DIHPDWLF(DJOH%XUJmann, etc.

s Originally, and usually, designed
ed
g
for the standard gland packing
VWXIƄQJER[
Ps &RPSOH[GHVLJQGXHWRWKHOLPited space of the standard
JODQGSDFNLQJVWXIƄQJER[
seal chamber
R
s &KDOOHQJLQJLQVWDOODWLRQGXHWR
the limited space around the seal
on
s Often requires extra installation
d the
adapter between the seal and
VWXIƄQJER[FRYHU
s Suitable for basic applicationss
s &DQEHGHVLJQHGLQDFFRUGDQFHZLWK,62RU$3,
standards
s Single and double seal options
s 7\SLFDOPDQXIDFWXUHUV-RKQ&UDQH6DIHPDWLF(DJOH%XUJPDQQ&KHVWHUWRQ$(6HWF

Standard Element
Mechanical Seals
s 'HVLJQHGIRUVWDQGDUGVWXIƄQJ
box case cover
s Requires shaft sleeve and seal
housing
s 6WDQGDUGGLPHQVLRQV /. 
for seals
s Suitable only for light-duty applications, e.g. clean liquids,
low pressure, low temperature
s Single and double seal options
s Typical manufacturers: John
&UDQH6DIHPDWLF(DJOH%XUJPDQQHWF

s Suitable for single or double mechanical
cal seals and gland
packings
s ,QFRPLQJZDWHUVXSSO\SUHVVXUHPXVWEHDWOHDVWEDU
WEHDWOHDVWEDU
7 psi higher than in the seal chamber
s Automatically regulates the volume of sealing water to a
FRQVWDQWOPLQ86JSP

Classic Adjustable Sealing Water Equipment
s Suitable for single or double mechanical seals and gland
packings
s Incoming water supply
upply pressure must be at least
EDUSVLKLJKHUWKDQLQWKHVHDOFKDPEHU
KHUWKDQLQWKHVHDOFKDPEHU
s The volume of sealing
aling water can be regulated via the control
ol valve on the sealing
water equipment, typical
YDOXHLVOPLQ

86JSP

Classic Gland Packing
s Designed in accordance with
ISO dimension standards
s &ODVVLFVWDQGDUGVWXIƄQJER[
case cover
s Requires a sleeve to protect the shaft from corrosion and wear
s 5HOLDEOHRSHUDWLRQEXWVPDOO 
G
GURSVPLQXWH OHDNDJHUHTXLUHG
E\VHDOVOHHYHOXEULFDWLRQ
s Requires regular supervision and
maintenance
s Suitable only for light-duty applications, e.g. clean liquids, low pressure, low temperature
s Easy maintenance, without having to open the pump, due
to a split gland design
15
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Heavy-Duty Bearing Units
6XO]HU,QWHJUDWHG6PDUW)ORZ6HDOLQJ:DWHU(TXLSPHQW
J:DWHU(TXLSPHQW

6XO]HUpV$+/67$5EHDULQJXQLWVDUHUHOLDEOH
VLPSOLƄHGDQGKHDY\GXW\UHVXOWLQJLQPLQLPL]HG
XQH[SHFWHGVKXWGRZQVDQGUHGXFHGGRZQWLPH
DQGPDLQWHQDQFHFRVWV

s Suitable for double mechanical sealss
s Automatically reduces the volume off sealing water to the
minimum required
s ,QFRPLQJZDWHUVXSSO\SUHVVXUHPXVWEHDWOHDVWEDU
VWEHDWOHDVWEDU
7 psi higher than in the seal chamber
er
s 3RWHQWLDOZDWHUVDYLQJVRIXSWRFRPSDUHGWRVWDQGDUG
FRPSDUHGWRVWDQGDUG
sealing water equipment
s The seal chamber must be ventilated
d before use

s Designed with the minimum number of components, making assembly fast and simple
s +HDY\GXW\VKDIWPLQLPL]HVGHƅHFWLRQDWVWXIƄQJ
ER[PPLQWKHUHE\H[WHQGLQJWKHOLIH
cycle of the shaft seal
s With oil bath, oil splash and grease lubrication for
versatile applications, oil bath or oil splash lubricaWLRQIRUDSSOLFDWLRQVXSWR&)DQGJUHDVH
OXEULFDWLRQXSWR&)
s The strong, over-sized bearing design far exceeds
WKH,62VWDQGDUGOLIHF\FOHRIKRXUV
s A sturdy support foot provides a solid base and
prevents coupling alignment changes

Oil bath lubrication

Seal Pot Sealing Water Equipment
s Suitable for double mechanical seals
s &RQQHFWHGWRWKHSUHVVXUL]HGZDWHUQHWZRUNRUJDVQHWZRUNRUFDQEH
independent installation equipped with hand pump
s 7KHUHVHUYRLUSUHVVXUHPXVWEHDWOHDVWEDUSVLKLJKHUWKDQLQWKH
seal chamber
s 7KHEDVHRIWKHUHVHUYRLUPXVWEHLQVWDOOHGDWOHDVWPPLQFKHV
above the center line of the seal chamber
s 0D[LPXPVHDOLQJOLTXLGWHPSHUDWXUHRI&)
s 0D[LPXPSUHVVXUHRIEDUSVL
s 3RWHQWLDOZDWHUVDYLQJVRIXSWRFRPSDUHGWRVWDQGDUGVHDOLQJ
water equipment

Oil splash lubrication

,QQRYDWLYH%HDULQJ,VRODWRUV
Sulzer’s innovative, non-contacting bearing
isolators at the both ends of the bearing house
FRQVLVWRIWKUHHHOHPHQWVDGHƅHFWRUDOLS
seal and a labyrinth. This triple bearing protection prevents lubricant leaks from the bearing
house and keeps contaminants out. No contact
between the lip seal and shaft when the pump is
rotating also means no wear, which extends the
lifecycle of the unit.

Grease lubrication

17
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6XSHULRU'HVLJQ0LQLPL]HV/LIHF\FOH&RVWV

9HUVDWLOH,QVWDOODWLRQ2SWLRQV
)DVWDQG6LPSOH,QVWDOODWLRQRI/RQJ&RXSOHG /& 
Pumps with T-Frame Baseplates

2

s The purpose of the baseplate is to facilitate installation of the pump-motor combination at the
installation site
s The robust and rigid baseplate supports the substantial load of the piping and drive motor
s The baseplates have been designed to accommodate the next size of frame on the
same baseplate
s Galvanized riser blocks as standard enable
installation of the next size of drive motor
frame, when required
s Stainless steel alignment blocks as standard facilitate
fast and simple adjustment of the motor when aligning the coupling
s Alternative foundation bolts available, depending on application
ZHOGHGJURXWHGRUFKHPLFDODQFKRUV

AHLSTAR Long
Coupled (LC) Pump
3

1
4

5

&ODVVLF,QVWDOODWLRQRI/RQJ&RXSOHG /& 3XPSVZLWK
*URXWHG6XO]HU,62DQG$3,5HFWDQJXODU%DVHSODWHV
3
1

2

s ,62DQG$3,VWDQGDUGUHFWDQJXODUEDVHSODWHVDUH
grouted into the concrete foundation
s 3RVVLEOHOHDNVDUHFROOHFWHGRQWKHEDVHplate
s Galvanized riser blocks as standard enable installation of the next size of drive
motor frame, when required
s Stainless steel alignment blocks as standard facilitate fast, simple adjustment of the
motor when aligning the coupling
s Alternative foundation bolts
available, depending on application (welded, grouted or
FKHPLFDODQFKRUV

1 Sulzer EnerSave™ impellers
s

5

s
2 Sulzer WaterLess shaft seals units
s
3 Innovative degassing and self-priming units
AHLSTAR Close
Coupled (CC) Pump

s
4 Reliable bearing units
s
5 Fast and simple installation

$3,UHFWDQJXODUEDVHSODWH

Typical Distribution of Life Cycle Costs (LCC)
Initial cost

Maintenance cost

Installation cost

Downtime cost

Energy cost

Environmental cost

Operation cost

Decomissioning cost
,62UHFWDQJXODUEDVHSODWH
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Surface Treatment Options
)DVWDQG6LPSOHDQG6SDFH6DYLQJ,QVWDOODWLRQRI
Close Coupled (CC) Pumps without Baseplate
s ,QVWDOODWLRQGLUHFWO\RQWKHƅRRURULQVWDOODWLRQULJ
without a baseplate is simpler, faster and more
economical
s No need for coupling alignment, making the
installation even faster, simpler and more economical
s 6WDQGDUG,(&GLPHQVLRQHGKHDY\GXW\EHDULQJ
PRWRUVLQVL]HV,(&WRDVVWDQGDUG
s ,0%ƅDQJHPRWRUVIRUORZSRZHUDSSOLFDWLRQV
DQG,0%ƅDQJHIHHWPRWRUVIRUKLJKSRZHU
applications
s $+/67$5VL]HV
ZLWKDOOZHWHQGDQGVHDOLQJXQLWRSWLRQVDUH
available with the close coupled design

,QWHUQDO6XUIDFH7UHDWPHQW
s Standard surface cleaning for normal applications
s *URXQG5DVXUIDFHV
s &RWWRQEDOOWHVWHGVXUIDFHV
s Hardening with plasma nitration
s &OHDQLQJIRUSHUR[LGHDSSOLFDWLRQV
s &OHDQLQJIRUGULQNLQJZDWHUDSSOLFDWLRQV
Special inside surface treatment on request.
External Surface Treatment
s ,62&SDLQWLQJIRUQRUPDODSSOLFDWLRQV
s ,62&SDLQWLQJIRUKLJKWHPSHUDWXUHV
!&)DSSOLFDWLRQV
s ,62&0SDLQWLQJIRUPDULQHDSSOLFDWLRQV

,0%ƅDQJHPRWRU

Special external treatment available on request.

7HVWVDQG&HUWLƄFDWLRQ2SWLRQV
Performance Tests
s &DSDFLW\KHDGHIƄFLHQF\DQG136+UWHVWVLQDFFRUGDQFHZLWK,62+,
s Noise tests
s Vibration test in accordance with ISO 5199
s 0HFKDQLFDOWHVWVLQDFFRUGDQFHZLWK+,
s 3UHVVXUHSXOVDWLRQWHVW

,0%ƅDQJHIHHWPRWRU

Material and NDT Tests
s (1DQG
s /LTXLGSHQHWUDWLRQLQDFFRUGDQFHZLWK,62
OHYHO
s Magnetic particle examination in accordance with
,62OHYHO
s 30,SRVLWLYHPDWHULDOLGHQWLƄFDWLRQ
Structural Tests
s %DODQFLQJRILPSHOOHUVLQDFFRUGDQFHZLWK,62
JUDGHDQGVWDWLFDQGG\QDPLF
s Hydrostatic pressure test in accordance with ISO
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,QVSHFWLRQRI$VVHPEO\
s Dimensional checking of installation
s Dimensional checking of clearances
s 3DLQWƄOPWKLFNQHVVFKHFNLQJ
s Final assembly checking
&XVWRPL]HGWHVWVDYDLODEOHRQUHTXHVW

We Do What We Say
Customer Partnership
sWe are reliable partners.
sWe provide a high level of service.
sWe make our customers more
competitive.

Committed People
sWe drive accountability.
sWe are open and transparent.
sWe are team players.

www.sulzer.com

Operational Excellence
sWe focus on results.
sWe take initiative and work within
established processes.
sWe act safely.

A Global Specialist at Your Doorstep
6XO]HUVHUYHVFOLHQWVZRUOGZLGHWKURXJKDQHWZRUNRIRYHUSURGXFWLRQDQGVHUYLFHVLWHVDQGKDVD
strong footprint in emerging markets.

E10083 en (8) 4.2014 (2,000), Copyright © Sulzer
7KLVEURFKXUHLVDJHQHUDOSUHVHQWDWLRQ,WGRHVQRWSURYLGHDQ\ZDUUDQW\RUJXDUDQWHHRIDQ\NLQG3OHDVHFRQWDFWXVIRUDGHVFULSWLRQRIWKHZDUUDQWLHVDQGJXDUDQWHHVRIIHUHGZLWK
RXUSURGXFWV'LUHFWLRQVIRUXVHDQGVDIHW\ZLOOEHJLYHQVHSDUDWHO\$OOLQIRUPDWLRQKHUHLQLVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH

6XO]HU+HDGTXDUWHUV
:LQWHUWKXU6ZLW]HUODQG
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Bomba Sumergible para Aguas Residuales
Gama ABS AS 0530 - 0841

Datos técnicos
AS

Type tested

%RPEDVVXPHUJLEOHVUREXVWDV\ƄDEOHVGHDN:SDUDHOERPEHR
GHDJXDVOLPSLDVVXFLDV\UHVLGXDOHVHQLQVWDODFLRQHVGRPÆVWLFDV
\FRPHUFLDOHV

/DVERPEDVVXPHUJLEOHV$6KDQVLGRGLVHÎDGDVSDUDHOERPEHR
HFRQÐPLFR\ƄDEOHGHDJXDVVXFLDV\UHVLGXDOHV3RVLELOLGDGGH
LQVWDODFLÐQƄMDFRQHOVLVWHPDGHDFRSODPLHQWRDXWRP¾WLFR$%6R
WUDQVSRUWDEOH
• 9HUVLÐQGHrHVSHFLDOPHQWHLQGLFDGDSDUDHOERPEHRGHDJXDV
UHVLGXDOHVHQDSDUFDPLHQWRVVXEWHUU¾QHRV
• &RQKLGU¾XOLFDYRUWH[SDUDƅXLGRVTXHFRQWLHQHQPDWHULDVƄEURVDV
RDEUDVLYDVDVÊFRPRSDUDDJXDVIHFDOHV
• &RQVLVWHPDKLGU¾XOLFR&RQWUDEORFNSDUDƅXLGRVGRQGHOD
SURSRUFLÐQGHPDWHULDOHVVÐOLGRVRƄEURVRVHVPD\RU
• 7HPSHUDWXUDP¾[LPDSHUPLWLGDGHOOÊTXLGR&&HQXVR
LQWHUPLWHQWH P¾[LPRPLQXWRV 

Diseño

Hidráulicas

(OPRWRUHQFDSVXODGRHVWDQFRDODSUHVLÐQGHODJXD\WRWDOPHQWH
VXPHUJLEOHIRUPDXQDXQLGDGFRPSDFWD\UREXVWDMXQWRFRQOD
VHFFLÐQKLGU¾XOLFD

$6,PSXOVRUYRUWH[GHFXDWUR
FDQDOHVDELHUWR
$6,PSXOVRUPRQRFDQDODELHUWR&RQWUDEORFNFRQ
SODFDEDVHHQHVSLUDO

0RQRI¾VLFR9\WULI¾VLFR9+]SRORV 
USP \SRORV USP &ODVHGHDLVODPLHQWR)WLSRGH
SURWHFFLÐQ,33URWHFFLÐQ([VHJ×QQRUPDVLQWHUQDFLRQDOHV$7(;
,,*([GE,,%7*E\)0
&RQVXOWHD6XO]HUHOXVR([FRQYDULDGRUHVGHIUHFXHQFLD
Tipos de funcionamiento y frecuencia de arranque: La serie AS
KDVLGRGLVHÎDGDVÐORSDUDXVRLQWHUPLWHQWH 6 VLVHLQVWDOD
HQVHFR\SDUDHOIXQFLRQDPLHQWRFRQWLQXR 6 VLVHVXPHUJH

Rodamientos
(OHMHGHOURWRUHVW¾DSR\DGRVREUHURGDPLHQWRVGHERODVFRQ
OXEULFDFLÐQSHUPDQHQWH

Sellado del eje
/DHVWDQTXHLGDGHQWUHHOPRWRU\ODVHFFLÐQKLGU¾XOLFDVHFRQVLJXH
SRUPHGLRGHXQDMXQWDPHF¾QLFDGHFDUEXURGHVLOLFLR
LQGHSHQGLHQWHGHOVHQWLGRGHJLUR\UHVLVWHQWHDFDPELRVEUXVFRVGH
WHPSHUDWXUD(QHOODGRGHOPRWRUPHGLDQWHUHWÆQOXEULFDGRFRQ
DFHLWH

Descarga
AS 0530:*rURVFDLQWHULRU '1 
AS 0630 a 0641:%ULGDGHGHVFDUJDUDGLDO'1
AS 0830, 0831, 0840 y 0841:%ULGDGHGHVFDUJDUDGLDO'1

6RQGDVWÆUPLFDVHQHOHVW¾WRUTXHHPLWHQXQDVHÎDO\GHVFRQHFWDQ
HOHTXLSRHQFDVRGHDOFDQ]DUVHWHPSHUDWXUDVH[FHVLYDVHQHO
PRWRU RSFLRQDOHQYHUVLÐQ$6HVW¾QGDU 6RQQHFHVDULRVUHOÆVSDUD
GHWHFFLÐQGHWHPSHUDWXUD\IXJDV9HUWDEODGHDFFHVRULRV

Detector de humedad. Sistema DI
&RQVLVWHHQXQHOHFWURGRHQHOPRWRU\HQODF¾PDUDGHDFHLWHTXH
HPLWHXQDLQGLFDFLÐQÐSWLFD\RDF×VWLFDGHLQVSHFFLÐQHQFDVRGH
TXHVHSURGX]FDXQDIXJDHQODVMXQWDVGHOHMH RSFLRQDOHQYHUVLÐQ
$6HVW¾QGDU1RGLVSRQLEOHHQF¾PDUDGHDFHLWHHQYHUVLÐQ
([ 6RQQHFHVDULRVUHOÆVSDUDGHWHFFLÐQGHWHPSHUDWXUD\IXJDV
9HUWDEODGHDFFHVRULRV

Descarga *

Tensión
nominal
9

+LGU¾XOLFDV
$6 6HULHGHODERPED
6DOLGDGHGHVFDUJD'1 FP
1×PHURGHODKLGU¾XOLFD
0RWRU
60RWRUYHUVLÐQPRGXODU
3RWHQFLDGHOPRWRU3N:[
1×PHURGHSRORV
([0RWRUDQWLGHƅDJUDQWH

Características
•
•
•
•
•

'LVHÎRKLGU¾XOLFRFRQLPSXOVRUHV&RQWUDEORFN\YRUWH[
$OWDƄDELOLGDGGXUDGHUD
3DUDDJXDVUHVLGXDOHV\VXFLDVFRQSDUWLFXODVVÐOLGDVRƄEURVDV
'LVSRQLEOHHQYHUVLÐQHVW¾QGDUR([
&RQWURODXWRP¾WLFRGHHVWDQTXHLGDG\WHPSHUDWXUDRSFLRQDO
9HUVLÐQ([FRQFRQWUROGHWHPSHUDWXUDGHVHULH
• 'LVSRQLEOHHQYHUVLÐQWUDQVSRUWDEOHRSDUDLQVWDODFLÐQƄMD

Velocidad

Peso ***

USP

NJ






*r
*r
*r
*r

a
a
a
a


























0630

6: 
6'
6'





'1
'1
'1

a
a
a





















0631

6: 
6'
6: 
6'
6'







'1
'1
'1
'1
'1

a
a
a
a
a































0641

6'



'1

a











0830

6: 
6'
6'





'1
'1
'1

a
a
a





















0831

6'



'1

a











0840

6: 
6'
6'
6'






'1
'1
'1
'1

a
a
a
a


























0841

6'
6'




'1
'1

a
a


















* URVFDLQWHULRU'1 EULGD

(OFXDGURHOÆFWULFRUHTXLHUHXQFRQGHQVDGRUVHJ×QODVVLJXLHQWHVHVSHFLƄFDFLRQHV

3 3RWHQFLDDEVRUELGD3 3RWHQFLDHQHOHMHGHOPRWRU

0RWRU6FRQGHQVDGRUGHDUUDQTXHŮ)FRQGHQVDGRUGHWUDEDMRŮ) [Ů) 
0RWRU6:\6:FRQGHQVDGRUGHDUUDQTXHŮ)FRQGHQVDGRUGHWUDEDMRŮ)
(OWLHPSRGHDUUDQTXHUHFRPHQGDGRSDUDORVPRWRUHVHVGHVHJXQGRV

Dimensiones (mm)
AS

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

0530

6 
6


































QD
QD




QD
QD

QD
QD

0630

6 
6














































0631

6 
6














































0641

6































0830

6 
6














































0831

6































0840

6 
6














































0841

6
6














































AS 0530

AS 0630 - 0841

85
85
90

Descripción

Corriente
nominal
 $

6:
6'
6'
6'

3HVRFRQPGHFDEOHFDEOHVWDQGDUG *([ *

&ÐGLJRGHLGHQWLƄFDFLÐQHJ$66([

Potencia motor **
N:
P2
P1

0530

Materiales
Vigilancia de la temperatura

Paso de
sólidos
 PP


and monitored

Aplicaciones

Motor

Motor

D

0630, 0830,
0831 & 0841

D

100

$ORMDPLHQWRPRWRU

)XQGLFLÐQJULV(1*-/

(MHGHOPRWRU

$FHURLQR[LGDEOH $,6,

Voluta

)XQGLFLÐQJULV(1*-/

,PSXOVRU

)XQGLFLÐQJULV(1*-/

3ODFDEDVH

)XQGLFLÐQJULV(1*-/

7RUQLOOHUÊD

$FHURLQR[LGDEOH $,6,

*

*

Material

A

**

A
C

C
G

1LYHOGHGHVFRQH[LÐQP¾V
EDMR(OQLYHOPÊQLPRGH
FRQH[LÐQGHEHGHHVWDUDO
PHQRVPPSRUHQFLPDGH
ÆVWH
1RLQFOXLGRHQHOVXPLQLVWUR
HVW¾QGDU

G
F

F

B
B

B

K
L
N

J

K

H

E

L

N

J

M

H

H

E

P
O

Curvas características

Accesorios
AS 0530

AS 0630 y 0830
,QVWDODFLÐQƄMDFRQ
Sistema de
Acoplamiento
Automático Sulzer

Descripción

Tamaño

Nº Artículo

AS

Pedestal IXQGLFLÐQJULV(1*-/
URVFDGR FRQWRUQLOOHUÊD\SLH]DGHXQLÐQ 
EULGD FRQWRUQLOOHUÊD
EULGD FRQWRUQLOOHUÊD
EULGD WRUQLOOHUÊDQRLQFOXLGD
EULGD FRQH[LÐQFODYLMDDEUD]DGHUD\WRUQLOOHUÊD

rVLQFRGR
'1IXQGLFLÐQ
'1VLQFRGR
'1IXQGLFLÐQ
'1IXQGLFLÐQ









\









Tornillería DFHURJDOYDQL]DGR
WRUQLOORV\MXQWD VRSRUWHERPED
WRUQLOORVVXMHFLÐQ SHGHVWDODEDVH
Tubo guía DFHURJDOYDQL]DGR

r[P
r[P
r[P
r[P
r[P









Juego de cadenas DFHURLQR[LGDEOH

P
P
P
P








Pump Support Kit (1*-/
LQFOX\HVRSRUWHFDEH]DO\YROXWDFRQ
WRUQLOOHUÊD\DPRUWLJXDGRU




\
\

 YHUWLFDO

Base soporte



\

Instalación
transportable

Base soporte





\
\
\

,QVWDODFLÐQƄMDHQ
seco, KRUL]RQWDO

AS 0831

AS 0631 y 0641
12
11

Codo de descarga (1*-/
EULGDFRQURVFD
EULGDFRQDFRSODPLHQWR6725=

'1D*r
'1D*r






Adaptador DFHURJDOYDQL]DGR

'1D'1



\

Válvula de retención a bola (1*-/
URVFDLQWHULRU
URVFDLQWHULRUFRQDEHUWXUDGHLQVSHFFLÐQ
IEULGDFRQDEHUWXUDGHLQVSHFFLÐQ\YHQWLODFLÐQ
EULGDFRQDEHUWXUDGHLQVSHFFLÐQ

*r
*r
'1
'1











4

Válvula de compuerta ODWÐQ
 (1*-/

*r
'1





\

3

Relé para protección de fugas Gama ABS CA 461

9$&





9'&6(/9





9$&





9'&6(/9





10
9

Otros

2/

S2

8

4

7

S2
4

2/

6
5

98

Ø1

05

Ø2

2

Relé para detección de temperatura y fugas
Gama ABS CA 462

1

40

20
8

60

80

16

AS 0840

100
24

120

140

32

AS 0841

Seccional

12
11

1. 5RGDPLHQWRVGHERODFRQOXEULFDFLÐQSHUPDQHQWH

10

1

2. (QWUDGDGHFDEOHHVWDQFDDODJXD

9
S2

8

3. 0RWRUFRQVHQVRUHVWÆUPLFRVHQDORMDPLHQWRGHO
PRWRUOOHQRGHDLUH

2/

4

7
6

4. &¾PDUDGHDFHLWHFRQGHWHFWRUGHKXPHGDG

S1

3/

5

S1

4

6. +LGU¾XOLFDV&RQWUDEORFN HQODLPDJHQ RYRUWH[

4

3

Ø1

Ø1

77

61

Ø1

2

3

5. -XQWDPHF¾QLFD6LF6LF

3/

4

2

4
5
6

96

1

40

20
8

+ $OWXUDWRWDO4 &DXGDOGHGHVFDUJD&XUYDVVHJ×Q,62 +]GLVSRQLEOHDSHWLFLÐQ 
5RJDPRVYHULƄTXHODVHOHFFLÐQGHODERPEDFRQHOSURJUDPDGHVHOHFFLÐQ$%6(/

60
16

80

100
24

120

140

32
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Bomba Ligera de Achique
Gama ABS Coronada 250

Curva característica

Datos técnicos

Type tested

Bomba en acero inoxidable, preparada para su conexión inmediata,
idónea para la evacuación de aguas residuales con sólidos hasta
10 mm.

and monitored

Aplicación
/D&RURQDGDHVW¾GLVHÎDGDSDUDLQVWDODFLÐQƄMDRWUDQVSRUWDEOHHQ
aplicaciones de interior o exterior como son el vaciado de depósito
\GUHQDMHGHSR]RVDFKLTXHGHSLVFLQDV\VÐWDQRVLQXQGDGRVDVÊ
como la evacuación de agua de sumideros y pasos subterráneos
de peatones.

Coronada

250

Conexión de descarga

G 1¼”

Paso de sólidos [mm]

10

Potencia motor [kW] *

31 32 = 0,30

Velocidad [r.p.m.]

2900

Tensión nominal >9@

220-240 1~

Corriente nominal [A]



Instalación
3DUDXQDHƄFD]HYDFXDFLÐQGHODJXDUHVLGXDOHVGHYLWDOLPSRUWDQFLD
SUHVWDUDWHQFLÐQDOQLYHOGHUHWURFHVRSRUORTXHWRGRVORVSXQWRVGH
VDOLGDVLWXDGRVSRUGHEDMRGHOQLYHOGHUHWURFHVRGHEHQSURWHJHUVH
GHOUHƅXMRGHDFXHUGRFRQODQRUPD(1

50 Hz

8
7
6
5

Tipo de cable >+51)@

3G1.0
 FRQFODYLMD6FKXNR

Peso [kg]

4,5

Niveles de conmutación [mm]

0DUFKD
3DUR

4
3
2

31 3RWHQFLDDEVRUELGD32 3RWHQFLDHQHOPRWRU
3DUDDSOLFDFLRQHVHQHOH[WHULRUVHDGRSWDODVLJXLHQWHUHJXODFLÐQ9'(/DVERPEDV
sumergibles para uso en el exterior deben llevar al menos 10 m de cable. Las regulaciones
YDUÊDQVHJ×QSDÊVHV

1

Q

(m3/h) 0

Dimensiones (mm)

(l/s)

G 1¼"

0

1

2
0.5

3

4
1

5
1.5

6

7
2

8

9

10

2.5

+ $OWXUDWRWDO4 &DXGDOGHGHVFDUJD
&XUYDVVHJ×Q,62

255

• $ORMDPLHQWRHKLGU¾XOLFDIDEULFDGRVHQDFHURLQR[LGDEOHUHVLVWHQWH
a la corrosión.
• /DY¾OYXODGHUHWHQFLÐQLQWHJUDGDHQODVDOLGDGHGHVFDUJDEORTXHD
OHUHWURFHVRGHOOÊTXLGRDODWXEHUÊDGHGHVFDUJDDOGHVFRQHFWDUOD
bomba.
• Se suministra preparada para su uso inmediato con conexión de
GHVFDUJDURVFDGDSDUDWXEHUÊDRFRQDGDSWDGRUGHVPRQWDEOH
para manguera).
• 9HUVLÐQ.6FRQUHJXODGRUGHQLYHOWLSRƅRWDGRUSDUDHOFRQWURO
automático del nivel.
• 6RQGDVWÆUPLFDVHQHOPRWRUTXHOHSURWHJHQGH
sobrecalentamiento.
• 5HVLVWHQWHDVDGHWUDQVSRUWHGHPDWHULDOVLQWÆWLFR

Estándar

SX

&XHUSRERPEDDORMDPLHQWR
PRWRUFRODGRU\WRUQLOOHUÊD

Acero inoxidable
 $,6,

Acero inoxidable
 $,6,

(MHGHOPRWRU

Acero inoxidable
 $,6,

Acero inoxidable
 $,6,

Juntas

1%5

9LWÐQ

Adaptador para manguera
¾"
R ¾"
1"

Materiales
Descripción

233*

Características

Ø 154
&RQNLWDGDSWDGRUPDQJXHUDGHGHVFDUJDPP FXDQGRVXVWLWX\HD&RURQDGD

Accesorios
Descripción

Nº artículo

Descripción

Nº artículo



Alarmas enchufables:$ODUPDDF×VWLFDFRQVHÎDOL]DFLÐQ
SDUDHQFKXIH6FKXNR96HÎDOGHDODUPDDF×VWLFD
FRQWDFWROLEUHGHWHQVLÐQ12 QRUPDOPHQWHDELHUWR 
FRQWDFWR ,P¾[$9P¾[9 
2SFLRQDOFDUJDGRUSDUDIXQFLRQDPLHQWRLQGHSHQGLHQWH
de la red.
Con regulador de nivel tipo boya KS
Con señalizador de alarma NSM05
Con humidistato





Cable

1HRSUHQR

39&

Kit adaptador manguera descarga

Impulsor, asa

332

332

Válvula de compuerta ODWÐQ
URVFDLQWHULRU5

14040005

Válvula de retención VLQWÆWLFD 5
Y¾OYXODPDULSRVDFRQURVFDLQWHUQD3$



La idoneidad de los materiales de la bomba para cada aplicación en
particular es responsabilidad del usuario.

Kit de conexión de manguera
FRGR 33 FRQDFRSODPLHQWRƄMR ODWÐQ 5



Baterías NC975
para funcionamiento independiente de la red



Equipo de control para estación de bombeo con
dos bombas. Con alternancia automática de la secuencia
GHDUUDQTXHDODUPDHLQGLFDGRUGHDYHUÊDVVLQWHQVLÐQ

1LYHOGHUHWURFHVR
2. Codo anti-retorno con base por encima del nivel de retroceso.

10

(m) 9

Longitud de cable [m] **

Diseño
• (TXLSRHQFDSVXODGRWRWDOPHQWHVXPHUJLEOH\HVWDQFRDODSUHVLÐQ
GHODJXDFRQFDPLVDH[WHULRUFRODGRUDORMDPLHQWRGHOPRWRUHMH
e impulsor en acero inoxidable.
• El modelo Coronada SX está especialmente indicado para agua
UHVLGXDODJUHVLYD\VHVXPLQLVWUDFRQHMHHQDFHURLQR[LGDEOHGH
FDOLGDGVXSHULRUMXQWDVHQYLWÐQ\FDEOHGH39&
• /D&RURQDGDHQYHUVLÐQ.6HVW¾HTXLSDGDFRQXQLQWHUUXSWRUGH
nivel tipo boya para regulación automática de nivel.
• 0RWRUPRQRI¾VLFRSRORV+]DLVODPLHQWRGHFODVH)WLSR
GHSURWHFFLÐQ,3'LQ¾PLFDPHQWHHTXLOLEUDGRFRQHMHHQ
acero inoxidable. Las sondas térmicas incorporadas en el estátor
detienen la bomba en el caso de sobrecalentamiento y la rearman
DXWRP¾WLFDPHQWHXQDYH]VHKDHQIULDGR
• (OHMHURWRUHQDFHURLQR[LGDEOHHVW¾DSR\DGRVREUHURGDPLHQWRV
de bolas con lubricación permanente.
• /DHVWDQTXHLGDGGHOHMHVHFRQVLJXHSRUPHGLRGHXQUHWÆQ ODGR
GHOPRWRU \XQDMXQWDPHF¾QLFD ODGRGHOOÊTXLGR 
• Salida de descarga con rosca interna, válvula de retención
LQWHJUDGD\ERTXLOODFRQDGDSWDGRUSDUDPDQJXHUD
• (OOÊTXLGRERPEHDGRUHFLUFXODDOUHGHGRUGHODORMDPLHQWRGHOPRWRU
para una óptima disipación del calor. La temperatura máxima
SHUPLWLGDGHOÊTXLGRHVGH&RKDVWD&GXUDQWHEUHYH
HVSDFLRGHWLHPSR P¾[PLQXWRV 

H

Consultar a
6XO]HU

Interruptores de parada de lavadoras WM: Alarma
DF×VWLFD\VHÎDOL]DGRUSDUDFRQH[LÐQDFODYLMD6FKXNR
9DODTXHVHFRQHFWDODODYDGRUD ,P¾[$ &DUJDGRU
RSFLRQDOSDUDVHÎDOL]DFLÐQLQGHSHQGLHQWHGHODUHG
Con regulador de nivel tipo boya KS

Con señalizador de alarma NSM05

Con humidistato
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3RWHQFLDDEVRUELGD3
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5HQGLPLHQWRKLGUiXOLFR
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QOV


'DWRVGHGLVHxR
&DXGDO
5HQGLPLHQWR
136+
7HPSHUDWXUD
1GHERPEDV
'DWRVGHODERPED
7LSR
6HULH
1GHiODEHV
3DVRGHVyOLGRV
%RFDLPSXOVLyQ
0RPHQWRGHLQHUFLD
'DWRVGHOPRWRU
7HQVLyQQRPLQDO
3RWDEVHMH3
1GHSRORV
)DFWRUGHSRWHQFLD
,QWHQVLGDGDUUDQTXH
3DUGHDUUDQTXH
&ODVHGHDLVODPLHQWR

3RWHQFLD3
$OWXUD
3RWHQHOHMH3
)OXLGR
7LSRGHLQVWDODFLyQ

N:
P
N:
$JXD
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$6'+=
$6

PP
'1

0DUFD
,PSXOVRU
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68/=(5
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9
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$
1P
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)UHFXHQFLD
9HORFLGDGQRPLQDO
5HQGLPLHQWR
&RUULHQWHQRPLQDO
3DUQRPLQDO
*UDGRSURWHFFLyQ
1DUUDQTXHVKRUD

OV

&


6XO]HUVHUHVHUYDHOGHUHFKRGHFDPELDUFXDOTXLHUGDWRXGLPHQVLRQHVVLQQRWLILFDFLyQ
SUHYLD\QRVHUiUHVSRQVDEOHSDUDHOXVRGHLQIRUPDFLyQFRQWHQLGRHQHVWHVRIWZDUH

:HWWUDQVSRUWDEOH
+]
PLQ

$
1P
,3

6SDL[ %XLOG ELW
9HUVLyQGHGDWRV
$SU

1FXUYD

)UHFXHQFLD

&XUYDFDUDFWHUtVWLFDGHODERPED
&XUYDGHUHIHUHQFLD
$6'+=

&XUYDVPRWRU

 +]

6'+=

$6'+=
%RFDLPSXOVLyQ

)UHFXHQFLD

'1

 +]

'HQVLGDG

9LVFRVLGDG

1RUPDVGHUHIHUHQFLD
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3RWHQFLDQRP
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 QOV

:HWWUDQVSRUWDEOH

'LiPHWURLPSXOVRU
PP

1GHiODEHV


,PSXOVRU
,PSXOVRU9RUWH[

6XO]HUVHUHVHUYDHOGHUHFKRGHFDPELDUFXDOTXLHUGDWRXGLPHQVLRQHVVLQQRWLILFDFLyQ
SUHYLD\QRVHUiUHVSRQVDEOHSDUDHOXVRGHLQIRUPDFLyQFRQWHQLGRHQHVWHVRIWZDUH

3DVRGHVyOLGRV
PP

5HYLVLyQ

6SDL[ %XLOG ELW
9HUVLyQGHGDWRV
$SU

7ROHUDQFLDFRQIRUPHD 9'(7SDUDSRWHQFLDQRPLQDO
,QWHQVLGDGDUUDQTXH
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Cuadro eléctrico para 1 y 2 bombas Gama ABS ECP
ECP* es un cuadro eléctrico para instalación en interior diseñado para
bombeos de 1 ó 2 bombas con arranque directo hasta 16 A, estrella
triángulo hasta 23 A o suave hasta 30 A.
Gracias a las prestaciones del controlador PC 211 (PC 111 en la versión para 1 bomba), incluye todo lo necesario para adaptarse a distintos requerimientos de funcionamiento (con boyas o sensor de nivel,
con o sin sondas térmicas, con o sin sondas de humedad, etc.).

Seguridad para el operario y la instalación
Tensión de seguridad (12 VCC) para el sensor de nivel, boyas y
electrodos internos en la bomba (temperatura y humedad); así
como para cableado de control
Interruptor general tetrapolar para desconexión total del cuadro.
Interruptor de protección independiente para el circuito de mando a
230 VAC.
Interruptor de protección para salida auxiliar a 230 VAC (no disponible en versión mini).
Protección de bombas
Interruptor magnetotérmico de curva a motor (disyuntor guardamotor) por bomba, integrado en PC211/PC111 en versión mini.
Opción de interruptor diferencial de aplicación industrial con 300
mA de sensibilidad por bomba. Elemento opcional no incluido de
serie y no disponible en versión mini.
Protección contra funcionamiento en vacío y protección térmica del
motor por bomba gracias a la supervisión de su consumo y factor
de potencia.
Preparado para bombas con o sin detector de humedad mediante
electrodo DI.
Preparado para bombas con o sin sonda de temperatura, tanto para
electrodos tipo Klixon como PTC.
Señalización con PC 211/PC 111
Piloto de indicación de estado del controlador.
Piloto de indicación de alarma (activa o pendiente de reset) detectada por el controlador.
Piloto de indicación por cada bomba de orden de marcha activada.
Piloto de alarma específico para cada bomba (activa o pendiente de
reset).
Contacto libre de potencial para señalización de alarma (activa o
pendiente de reset).

Datos Técnicos
Grado de protección:

IP 65 / IK09

Tipo de envolvente:

Aislante auto-extinguible

Alimentación

Trifásica a 400 VAC con neutro (también
disponible en versión monofásica)

Frecuencia:

50 Hz / 60 Hz

Temp. ambiente de trabajo: -20 a + 50 ºC
Humedad:

Modos de funcionamiento automáticos (todos con alternancia)
2 bombas con 1 boya de marcha: Marcha de una bomba al activarse la boya y de la otra bomba temporizada. Parada de las bombas si la boya se desactiva y permanece así cierto tiempo o por
funcionamiento en vacío.
2 bombas con 2 boyas de marcha: Marcha de cada bomba al
activarse cada boya. Parada de cada bomba si su boya se desactiva y permanece así cierto tiempo o por funcionamiento en vacío.
2 bombas con 1 boya de marcha y 1 de paro: Marcha de una
bomba al activarse la boya y de la otra bomba temporizada. Parada
de las bombas tras desactivarse la boya de parada.
2 bombas con 2 boyas de marcha y 1 de paro: Marcha de cada
bomba al activarse cada boya. Parada de las bombas tras desactivarse la boya de parada.
2 bombas con sensor de nivel: Permite establecer cotas independientes para arranque y paro de cada bomba (así como alarmas de
nivel alto, de rebose y bajo).
Maniobra manual
Botón navegador para moverse de forma fácil y cómoda entre menús, seleccionar un menú, modificar cualquier parámetro, visualizar
estados y alarmas, y resetear alarmas.
Interruptor por cada bomba para modo automático (A), desactivada
(0) o arranque manual (H).
Botón de escape (ESC) para cancelar la operación actual, o dirigir a
la vista principal.
Otros
Fácil y rápida puesta en marcha (constante supervisión gracias a la
puerta transparente, esquema de conexionado estándar y botón
navegador).
Posibilidad de enviar alarmas por SMS a teléfonos móviles.
Mismo cuadro, tamaño de envolvente y elementos para diferentes
bombas, salvo el disyuntor que será el adecuado para cada motor.
Por tanto, menor número de repuestos y mayor flexibilidad de cara
a la aplicación.
Excelente relación “calidad - prestaciones - precio”.
Ayudas al usuario (menús y manual en castellano, guías de registro
y puesta en marcha, suministro estándar Plug & Play,…).
Alta resistencia, fiabilidad y calidad en el acabado avalado por una
marca líder en el mercado con la seguridad de un buen servicio.

0-95% RH sin condensaciones

Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A. Avda. de la Técnica, 5 Pol. Ind. Santa Ana 28522 Rivas- Vaciamadrid (Madrid), Tel 916 702 851, Fax 916 666 922
| www.sulzer.com |

Cuadro eléctrico EPC 1/2B / 1.2016 Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en beneficio del desarrollo tecnológico

Supervisión del pozo y de cada bomba con PC 211/PC 111
Nivel del pozo o estado de las boyas.
Estado de la boya de alarma.
Consumo actual de cada bomba, transformador de medida
integrado en el controlador.
Factor de potencia del motor de cada bomba.
Horas de funcionamiento de cada bomba.
Número de arranques de cada bomba.

Pumps Equipment
Sulzer Pumps Waste Water Spain
Avda. de la Técnica
Pol. Ind. Santa Ana
Rivas Vaciamadrid 28522
SPAIN
Phone
Fax
www.sulzer.com

Contact

Unknown-Spain
Attention
Unknown
Unknown,
SPAIN

Department / Unit

Manel Manteca
Product Manager

Phone
Mobile phone
E-mail

josep.manteca@sulzer.com

Fecha

12 may 2021

BUDGET QUOTATION
Nombre proyecto:
Customer’s Reference: La Granada Inquired at:
SULZER-Reference: ESP.6962-MAD.21.6962-B0
Revision: 0

Apreciado ,
Atendiendo a su solicitud, adjunto nos complace enviarles nuestra oferta para los equipos Sulzer solicitados,
de acuerdo a las especificaciones detalladas.
En la siguiente página se presenta un resumen de nuestra oferta. Los detalles de la misma se incluyen posteriormente.
Elementos principales:
ItemNumber

Service

PumpSize

Unit Item Price

ItemQuantity

Extended Item Price

004

Bombeo 1

APP21-65 C

EUR 14.224

1

EUR 14.224

006

Bombeo 2

APP51-300 C

EUR 67.805

1

EUR 67.805

Total

EUR 82.029

Alternativas a Elementos principales:
ItemNumber

Service

005 (Alternar a 004)

Bombeo 1

PumpSize
A33-100 O

Unit Item Price
EUR 22.676

ItemQuantity

Extended Item Price
1

EUR 22.676

Esperamos que nuestra oferta sea de su interés y quedamos a su entera disposición para cualquier consulta sobre la
misma.

Atentamente,
Sulzer Pumps Waste Water Spain

Manel Manteca
Municipal Water

Daniel Roman
Product Manager

Sulzer Pumps Waste Water Spain • Avda. de la Técnica • Pol. Ind. Santa Ana • Rivas Vaciamadrid, Madrid 28522
Phone: • Fax: • www.sulzer.com
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Scope of Supply
Cliente

Unknown-Spain

Project Name

Referencia Sulzer

Driver
ESP.6962-MAD.21.6962-B0

Inquiry Date
La Granada

Bid Submitted Date

Artículo número

004

Date Last Saved

12 may 2021 11:43 AM

Application

Municipal Water Treatment - 4607

Tipo / tamaño / Etapas

APP21-65 C / 1

Velocidad de la bomba

2940 rpm

1

Motor detail: ABB M3BP 2 poles 22kW IP55 IE3 180M Cast iron Foot-mounted
Motor nominal voltage: 400 VD
Motor included option codes

Pump and Accessories
1

Descripción
Motor

nº oferta

Cant.

Cant.

Descripción

1

107: Pt100 2-wire in bearings.

1

445: Pt100 2-wire in stator winding, 1 per phase

1

704: EMC cable gland

Tests

APP21-65 C

Cant.

End suction single stage centrifugal pump

Descripción
Tests

Quality Requirement

Performance tests

CE 2006/42/EC
1

EN ISO 5199:2002 Class II

Performance tests : Hydraulic performance test, water; > 10 kW, > 13 HP; ISO 9906:2012 / HI 14.6-2011, Grade 2B
Material and NDT tests

Pump and accessories

Material and NDT tests : Material test EN 10204:2004-2.2, wet casting parts and shaft

Hydraulic performance acceptance grade
ISO 9906:2012 / HI 14.6-2011 Grade 2B
Guaranteed efficiency
Impeller
Impeller type: Closed
Materials of construction
1

Volute case : Duplex steel (ASTM A890 3A)
Impeller : Duplex steel (ASTM A890 3A)
Wetted non casted alloys: 316 SS or better grade
Shaft: Duplex steel (EN1.4460 / AISI 329 / SS2324)
Bearing housing : Grey cast iron (ASTM A48 CL35B)
Surface treatment
Painting method: Standard, atmospheric-corrosivity C4, ISO 12944-2
Color shade: Light grey (NCS1700)
Volute case
Flange drilling : EN 1092-1 PN16
Shaft seal
Sealing unit type: Ready-fitted single, open seal chamber (MS71)
Shaft seal fluid: Without fluid (N)

1

Mechanical seal type: Sulzer, TB1
Mechanical seal body: 316/329 SS
Shaft seal material: SiC/ SiC
Shaft seal elastomer material: EPDM, Ethylene propylene
Bearing unit
Bearing lubrication type: Grease
Bearing isolation: Standard labyrinth seal
Coupling
Coupling service factor: 1.00

1
1

Coupling size : Rex Viva VS130
Coupling guard : Painted galvanized steel
Baseplate

1

Baseplate type: Standard baseplate for pump and motor (STD)
Baseplate material: Carbon steel
Baseplate equipment: Foundation screw, Grouted
Packing

1

Packing type: Crate (gap boarded)
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Hoja de datos características de la bomba
Cliente
nº oferta
Artículo número
Servicio
Cantidad

: Unknown-Spain
: La Granada
: 004
: Bombeo 1
:1

Referencia Sulzer
Tipo / tamaño
Etapas
Según el número de la curva
Fecha de la última actualización

: ESP.6962-MAD.21.6962-B0
: APP21-65 C
:1
: APP21-65_3000_C Rev 1
: 12 may 2021 11:43 AM

Condiciones de operación
Líquido
Caudal, nominal
: 0,03 m3/s
Tipo de liquido
: Water
Presión / altura diferencial, rated (requerido)
: 4,50 bar
También conocido como
:
Presión de succión, diseño/máx.
: 6,00 / 9,00 bar.g
Diámetro máximo de sólidos
: 16,00 mm
NPSH disponible, Diseño
: Amplio
Concentración de sólidos, en volumen
: 0,00 %
Frecuencia de suministro del centro
: 50 Hz
Temperatura, estimada/máxima
: 20,00 / 20,00 C
Densidad del líquido
: 0,998 / 0,998 kg/dm3
Rendimiento
Viscosidad, diseño
: 1,00 cSt
Criterios de velocidad
: Síncrona
Presión de vapor, diseño
: 0,02 bar.a
Velocidad, valorada
: 2940 rpm
Material
Diámetro impulsor, nominal
: 195 mm
Material seleccionado
: Duplex Steel - ASTM A890 3A
Diámetro impulsor, máximo
: 210 mm
(41 / J0265)
Diámetro impulsor, mínimo
: 160 mm
Datos presión
Eficiencia
: 78,99 %
Maximum casing/bowl working pressure : 14,06 bar.g
NPSH (3% head drop) / margen requerido
: 3,84 / 0,00 m
Ns (flujo rodete) / Nss (flujo rodete)
: 1.553 / 8.237 Unidades Máxima presión de operación permisible : 16,00 bar.g
US
Límite de presión de succión
: N/D
Caudal estable continuo mínimo
: 0,01 m3/s
Presión de prueba hidrostática
: 24,00 bar.g
Altura, diámetro máximo, nominal
: 5,06 bar
Datos unidad motriz & Potencia (@Densidad máx.)
Aumento de la altura de elevación con flujo de : 11,67 %
Margen sobre el criterio de potencia
: Potencia máxima
impulsión cerrado
Margen de prestación
: 0,00 %
Caudal, punto de mejor rendimiento
: 0,04 m3/s
Factor de servicio
: 1,00
Relación de caudal, nominal / PMR
: 81,15 %
Potencia, hidráulica
: 13,50 kW
Relación de diámetro (nominal / máximo)
: 92,86 %
Potencia, nominal
: 17,09 kW
Relación de altura (diám. nominal / diám.
: 79,37 %
Potencia, diámetro máximo, nominal
: 20,08 kW
máximo)
Potencia mínima recomendada de motor : 22,00 kW / 29,50 hp
Cq/Ch/Ce/Cn [ANSI/HI 9.6.7-2010]
: 1,00 / 1,00 / 1,00 / 1,00
Condición de selección
: Aceptable
Hydraulic Performance Acceptance Test: ISO 9906:2012 / HI 14.6-2011 Grade 2B
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Curva múltiples de rendimiento
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Cliente
nº oferta
Artículo número
Servicio
Cantidad
Referencia Sulzer
Fecha de la última
actualización
Tipo / tamaño

: Unknown-Spain
: La Granada
: 004
: Bombeo 1
:1
: ESP.6962-MAD.21.6962-B0
: 12 may 2021 11:43 AM

Etapas
Según el número de la curva
Eficiencia
Potencia, nominal
NPSH (3% head drop)
Frecuencia de suministro del
centro











 $
:1
: APP21-65_3000_C Rev 1
: 78,99 %
: 17,09 kW
: 3,84 m
: 50 Hz

Velocidad nominal
Caudal, nominal
Presión / altura diferencial, rated
Velocidad, valorada
Diámetro impulsor, nominal
Densidad del líquido
Viscosidad, diseño
Cq/Ch/Ce/Cn [ANSI/HI 9.6.7-2010]

: 2952 rpm
: 0,03 m3/s
: 4,50 bar
: 2940 rpm
: 195 mm
: 0,998 / 0,998 kg/dm3
: 1,00 cSt
: 1,00 / 1,00 / 1,00 / 1,00

: APP21-65 C

Página 5 de 16

Dimensions in mm - NOTE: DO NOT USE FOR CONSTRUCTION UNLESS CERTIFIED
~
100

500

1.415

55,00 min.

140

140

165

65,00

80,00
24,00
10,00

Ø 32,00 k7
Pump shaft

67,50

700

50,00

1.335
770
~

1.420

Ø 20,00

Baseplate mounting holes (3 pcs)

MOTOR INFORMATION
Power
22,00 kW
Frame size
180M
Synchronous speed
3000 rpm
Voltage
400 VD
Frecuencia
50 Hz
Enclosure
IP55
PUMP INFORMATION
Rated speed
2940 rpm
Pump Size
APP21-65 C
No. of Stages

1

WEIGHTS
Bomba
Placa de base
Motor
TOTAL

90,00 kg
45,00 kg
205,0 kg
340,0 kg

BRIDAS
Tamaño
Suction Flange
DN100
Discharge Flange
DN65

Drilling
PN16
PN16

Referencia Sulzer
Nombre del proyecto
Cliente
nº oferta
Artículo número
Date Last Saved
Servicio

TENDER SUMMARY
ESP.6962-MAD.21.6962-B0
Unknown-Spain
La Granada
004
2021-05-12 09:41:29
Bombeo 1

General Arrangement Drawing
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Scope of Supply
Cliente

Unknown-Spain

Project Name

Referencia Sulzer

Driver
ESP.6962-MAD.21.6962-B0

Inquiry Date
La Granada

Bid Submitted Date

Artículo número

005

Date Last Saved

12 may 2021 11:48 AM

Application

Municipal Water Treatment - 4607

Tipo / tamaño / Etapas

A33-100 O / 1

Velocidad de la bomba

1465 rpm

1

Motor detail: ABB M3BP 4 poles 37kW IP55 IE3 225S Cast iron Foot-mounted
Motor nominal voltage: 400 VD
Motor included option codes

Pump and Accessories
1

Descripción
Motor

nº oferta

Cant.

Cant.

Descripción

1

107: Pt100 2-wire in bearings.

1

445: Pt100 2-wire in stator winding, 1 per phase

1

704: EMC cable gland

Tests

A33-100 O

Cant.

End suction single stage centrifugal pump

Descripción
Tests

Quality Requirement

Performance tests

CE 2006/42/EC
1

EN ISO 5199:2002 Class II

Performance tests : Hydraulic performance test, water; > 10 kW, > 13 HP; ISO 9906:2012 / HI 14.6-2011, Grade 2B
Material and NDT tests

Pump and accessories

Material and NDT tests : Material test EN 10204:2004-2.2, wet casting parts and shaft

Hydraulic performance acceptance grade
ISO 9906:2012 / HI 14.6-2011 Grade 2B
Guaranteed efficiency
Impeller
Impeller type: Open
Materials of construction
1

Volute case : Duplex steel (ASTM A890 3A)
Impeller : Duplex steel (ASTM A890 3A)
Wetted non casted alloys: 316 SS or better grade
Shaft: Duplex steel (EN1.4460 / AISI 329 / SS2324)
Bearing housing : Grey cast iron (ASTM A48 CL35B)
Surface treatment
Painting method: Standard, atmospheric-corrosivity C4, ISO 12944-2
Color shade: Light grey (NCS1700)
Volute case
Flange drilling : EN 1092-1 PN16
Shaft seal
Sealing unit type: Ready-fitted single, open seal chamber (MS71)
Shaft seal fluid: Without fluid (N)

1

Mechanical seal type: Sulzer, TB1
Mechanical seal body: 316/329 SS
Shaft seal material: SiC/ SiC
Shaft seal elastomer material: EPDM, Ethylene propylene
Bearing unit
Bearing lubrication type: Grease
Bearing isolation: Standard labyrinth seal
Coupling
Coupling service factor: 1.00

1
1

Coupling size : Rex Viva VS150
Coupling guard : Painted galvanized steel
Baseplate

1

Baseplate type: Standard baseplate for pump and motor (STD)
Baseplate material: Carbon steel
Baseplate equipment: Foundation screw, Grouted
Packing

1

Packing type: Crate (gap boarded)
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Hoja de datos características de la bomba
Cliente
nº oferta
Artículo número
Servicio
Cantidad

: Unknown-Spain
: La Granada
: 005
: Bombeo 1
:1

Referencia Sulzer
Tipo / tamaño
Etapas
Según el número de la curva
Fecha de la última actualización

: ESP.6962-MAD.21.6962-B0
: A33-100 O
:1
: A33-100_1800_O Rev 1
: 12 may 2021 11:48 AM

Condiciones de operación
Líquido
Caudal, nominal
: 0,03 m3/s
Tipo de liquido
: Water
Presión / altura diferencial, rated (requerido)
: 4,50 bar
También conocido como
:
Presión de succión, diseño/máx.
: 6,00 / 9,00 bar.g
Diámetro máximo de sólidos
: 30,00 mm
NPSH disponible, Diseño
: Amplio
Concentración de sólidos, en volumen
: 0,00 %
Frecuencia de suministro del centro
: 50 Hz
Temperatura, estimada/máxima
: 20,00 / 20,00 C
Densidad del líquido
: 0,998 / 0,998 kg/dm3
Rendimiento
Viscosidad, diseño
: 1,00 cSt
Criterios de velocidad
: Síncrona
Presión de vapor, diseño
: 0,02 bar.a
Velocidad, valorada
: 1465 rpm
Material
Diámetro impulsor, nominal
: 353 mm
Material seleccionado
: Duplex Steel - ASTM A890 3A
Diámetro impulsor, máximo
: 400 mm
(41 / J0265)
Diámetro impulsor, mínimo
: 320 mm
Datos presión
Eficiencia
: 64,70 %
Maximum casing/bowl working pressure : 13,74 bar.g
NPSH (3% head drop) / margen requerido
: 1,29 / 0,00 m
Máxima presión de operación permisible : 16,00 bar.g
Ns (flujo rodete) / Nss (flujo rodete)
: 925 / 10.544 Unidades
US
Límite de presión de succión
: N/D
Caudal estable continuo mínimo
: 0,02 m3/s
Presión de prueba hidrostática
: 24,00 bar.g
Altura, diámetro máximo, nominal
: 4,74 bar
Datos unidad motriz & Potencia (@Densidad máx.)
Aumento de la altura de elevación con flujo de : 5,35 %
Margen sobre el criterio de potencia
: Potencia máxima
impulsión cerrado
Margen de prestación
: 0,00 %
Caudal, punto de mejor rendimiento
: 0,05 m3/s
Factor de servicio
: 1,00
Relación de caudal, nominal / PMR
: 61,46 %
Potencia, hidráulica
: 13,50 kW
Relación de diámetro (nominal / máximo)
: 88,13 %
Potencia, nominal
: 20,86 kW
Relación de altura (diám. nominal / diám.
: 74,06 %
Potencia, diámetro máximo, nominal
: 31,44 kW
máximo)
Potencia mínima recomendada de motor : 37,00 kW / 49,62 hp
Cq/Ch/Ce/Cn [ANSI/HI 9.6.7-2010]
: 1,00 / 1,00 / 1,00 / 1,00
Condición de selección
: Aceptable
Hydraulic Performance Acceptance Test: ISO 9906:2012 / HI 14.6-2011 Grade 2B
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Curva múltiples de rendimiento
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Cliente
nº oferta
Artículo número
Servicio
Cantidad
Referencia Sulzer
Fecha de la última
actualización
Tipo / tamaño

: Unknown-Spain
: La Granada
: 005
: Bombeo 1
:1
: ESP.6962-MAD.21.6962-B0
: 12 may 2021 11:48 AM

Etapas
Según el número de la curva
Eficiencia
Potencia, nominal
NPSH (3% head drop)
Frecuencia de suministro del
centro

:1
: A33-100_1800_O Rev 1
: 64,70 %
: 20,86 kW
: 1,29 m
: 50 Hz

Velocidad nominal
Caudal, nominal
Presión / altura diferencial, rated
Velocidad, valorada
Diámetro impulsor, nominal
Densidad del líquido
Viscosidad, diseño
Cq/Ch/Ce/Cn [ANSI/HI 9.6.7-2010]

: 1479 rpm
: 0,03 m3/s
: 4,50 bar
: 1465 rpm
: 353 mm
: 0,998 / 0,998 kg/dm3
: 1,00 cSt
: 1,00 / 1,00 / 1,00 / 1,00

: A33-100 O
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Dimensions in mm - NOTE: DO NOT USE FOR CONSTRUCTION UNLESS CERTIFIED

~
140

530

1.625

80,00 min.

140

250

285

100

110
24,00
12,00

Ø 42,00 k7
Pump shaft

105

700

75,00

1.520
770
~

1.630

Ø 25,00

Baseplate mounting holes (3 pcs)

MOTOR INFORMATION
Power
37,00 kW
Frame size
225S
Synchronous speed
1500 rpm
Voltage
400 VD
Frecuencia
50 Hz
Enclosure
IP55
PUMP INFORMATION
Rated speed
1465 rpm
Pump Size
A33-100 O
No. of Stages

1

WEIGHTS
Bomba
Placa de base
Motor
TOTAL

220,0 kg
125,0 kg
322,0 kg
667,0 kg

BRIDAS
Tamaño
Suction Flange
DN125
Discharge Flange
DN100

Drilling
PN16
PN16

Referencia Sulzer
Nombre del proyecto
Cliente
nº oferta
Artículo número
Date Last Saved
Servicio

TENDER SUMMARY
ESP.6962-MAD.21.6962-B0
Unknown-Spain
La Granada
005
2021-05-12 09:44:52
Bombeo 1

General Arrangement Drawing
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Scope of Supply
Cliente

Unknown-Spain

Project Name

Referencia Sulzer

Driver
ESP.6962-MAD.21.6962-B0

Inquiry Date
La Granada

Bid Submitted Date

Artículo número

006

Date Last Saved

12 may 2021 2:08 PM

Application

Municipal Water Supply & Distribution 4606

Tipo / tamaño / Etapas

APP51-300 C / 1

1

Descripción

1

APP51-300 C

Motor detail: ABB M3BP 4 poles 250kW IP55 IE3 355S Cast iron Foot-mounted
Motor nominal voltage: 400 VD
Motor included option codes

1490 rpm

Pump and Accessories
Cant.

Descripción
Motor

nº oferta

Velocidad de la bomba

Cant.

1

107: Pt100 2-wire in bearings.

1

445: Pt100 2-wire in stator winding, 1 per phase

1

701: Insulated bearing at N-end

1

704: EMC cable gland

Tests
Cant.

End suction single stage centrifugal pump
Quality Requirement

Descripción
Tests

CE 2006/42/EC

Performance tests

EN ISO 5199:2002 Class II

1

Pump and accessories

Performance tests : Hydraulic performance test, water; > 10 kW, > 13 HP; ISO 9906:2012 / HI 14.6-2011, Grade 2B
Material and NDT tests

Hydraulic performance acceptance grade

Material and NDT tests : Material test EN 10204:2004-2.2, wet casting parts and shaft

ISO 9906:2012 / HI 14.6-2011 Grade 2B
Guaranteed efficiency
Impeller
Impeller type: Closed
Materials of construction
1

Volute case : Duplex steel (ASTM A890 3A)
Impeller : Duplex steel (ASTM A890 3A)
Wetted non casted alloys: 316 SS or better grade
Shaft: Duplex steel (EN1.4460 / AISI 329 / SS2324)
Bearing housing : Grey cast iron (ASTM A48 CL35B)
Surface treatment
Painting method: Standard, atmospheric-corrosivity C4, ISO 12944-2
Color shade: Light grey (NCS1700)
Volute case
Flange drilling : EN 1092-1 PN16
Shaft seal
Sealing unit type: Ready-fitted single, open seal chamber (MS71)
Shaft seal fluid: Without fluid (N)

1

Mechanical seal type: Sulzer, TB1
Mechanical seal body: 316/329 SS
Shaft seal material: SiC/ SiC
Shaft seal elastomer material: EPDM, Ethylene propylene
Bearing unit
Bearing lubrication type: Grease
Bearing isolation: Standard labyrinth seal
Coupling
Coupling service factor: 1.00

1
1

Coupling size : Rex Viva VS365
Coupling guard : Painted galvanized steel
Baseplate

1

Baseplate type: Standard baseplate for pump and motor (SLP)
Baseplate material: Carbon steel
Baseplate equipment: Foundation screw, Grouted
Packing

1

Packing type: Crate (gap boarded)
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Hoja de datos características de la bomba
Cliente
nº oferta
Artículo número
Servicio
Cantidad

: Unknown-Spain
: La Granada
: 006
: Bombeo 2
:1

Referencia Sulzer
Tipo / tamaño
Etapas
Según el número de la curva
Fecha de la última actualización

: ESP.6962-MAD.21.6962-B0
: APP51-300 C
:1
: APP51-300_1500_C Rev 1
: 12 May 2021 2:08 PM

Condiciones de operación
Líquido
Caudal, nominal
: 0,44 m3/s
Tipo de liquido
: Water
Presión / altura diferencial, rated (requerido)
: 45,00 m
También conocido como
:
Presión de succión, diseño/máx.
: 4,00 / 9,00 bar.g
Diámetro máximo de sólidos
: 48,00 mm
NPSH disponible, Diseño
: Ample
Concentración de sólidos, en volumen
: 0,00 %
Frecuencia de suministro del centro
: 50 Hz
Temperatura, estimada/máxima
: 20,00 / 20,00 deg C
Densidad del líquido
: 0,998 / 0,998 kg/dm3
Rendimiento
Viscosidad, diseño
: 1,00 cSt
Criterios de velocidad
: Synchronous
Presión de vapor, diseño
: 0,02 bar.a
Velocidad, valorada
: 1490 rpm
Material
Diámetro impulsor, nominal
: 435 mm
Material seleccionado
: Duplex Steel - ASTM A890 3A
Diámetro impulsor, máximo
: 456 mm
(41 / J0265)
Diámetro impulsor, mínimo
: 390 mm
Datos presión
Eficiencia
: 86,40 %
Maximum casing/bowl working pressure : 14,71 bar.g
NPSH (3% head drop) / margen requerido
: 6,59 / 0,00 m
Ns (flujo rodete) / Nss (flujo rodete)
: 2.704 / 12.649 Unidades Máxima presión de operación permisible : 16,00 bar.g
US
Límite de presión de succión
: N/A
Caudal estable continuo mínimo
: 0,20 m3/s
Presión de prueba hidrostática
: 24,00 bar.g
Altura, diámetro máximo, nominal
: 58,28 m
Datos unidad motriz & Potencia (@Densidad máx.)
Aumento de la altura de elevación con flujo de : 29,52 %
Margen sobre el criterio de potencia
: Maximum power
impulsión cerrado
Margen de prestación
: 0,00 %
Caudal, punto de mejor rendimiento
: 0,45 m3/s
Factor de servicio
: 1,00
Relación de caudal, nominal / PMR
: 99,12 %
Potencia, hidráulica
: 196 kW
Relación de diámetro (nominal / máximo)
: 95,39 %
Potencia, nominal
: 226 kW
Relación de altura (diám. nominal / diám.
: 77,45 %
Potencia, diámetro máximo, nominal
: 243 kW
máximo)
Potencia mínima recomendada de motor : 250 kW / 335 hp
Cq/Ch/Ce/Cn [ANSI/HI 9.6.7-2010]
: 1,00 / 1,00 / 1,00 / 1,00
Condición de selección
: Acceptable
Hydraulic Performance Acceptance Test: ISO 9906:2012 / HI 14.6-2011 Grade 2B
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Curva múltiples de rendimiento


















 



 



  




 
 




































 
Cliente
nº oferta
Artículo número
Servicio
Cantidad
Referencia Sulzer
Fecha de la última
actualización
Tipo / tamaño

: Unknown-Spain
: La Granada
: 006
: Bombeo 2
:1
: ESP.6962-MAD.21.6962-B0
: 12 May 2021 2:08 PM

Etapas
Según el número de la curva
Eficiencia
Potencia, nominal
NPSH (3% head drop)
Frecuencia de suministro del
centro

:1
: APP51-300_1500_C Rev 1
: 86,40 %
: 226 kW
: 6,59 m
: 50 Hz

Velocidad nominal
Caudal, nominal
Presión / altura diferencial, rated
Velocidad, valorada
Diámetro impulsor, nominal
Densidad del líquido
Viscosidad, diseño
Cq/Ch/Ce/Cn [ANSI/HI 9.6.7-2010]

: 1488 rpm
: 0,44 m3/s
: 45,00 m
: 1490 rpm
: 435 mm
: 0,998 / 0,998 kg/dm3
: 1,00 cSt
: 1,00 / 1,00 / 1,00 / 1,00

: APP51-300 C
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Dimensions in mm - NOTE: DO NOT USE FOR CONSTRUCTION UNLESS CERTIFIED
~ 2.650
250

790

380

520

250

300

140
20,00

Ø 75,00 m7

36,00

Pump shaft

125

2.280

760

2.465

880

Ø 36,00

Baseplate mounting holes (3 pcs)

MOTOR INFORMATION
Power
250 kW
Frame size
355S
Synchronous speed
1500 rpm
Voltage
400 VD
Frecuencia
50 Hz
Enclosure
IP55
PUMP INFORMATION
Rated speed
1490 rpm
Pump Size
APP51-300 C
No. of Stages

1

WEIGHTS
Bomba
570,0 kg
Placa de base
410,0 kg
Motor
1.610,0 kg
TOTAL
2.590,0 kg
BRIDAS
Tamaño
Suction Flange
DN350
Discharge Flange
DN300

Drilling
PN16
PN16

Referencia Sulzer
Nombre del proyecto
Cliente
nº oferta
Artículo número
Date Last Saved
Servicio

TENDER SUMMARY
ESP.6962-MAD.21.6962-B0
Unknown-Spain
La Granada
006
2021-05-12 09:56:03
Bombeo 2

General Arrangement Drawing
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5HFXHUGHSURWHJHUDGHFXDGDPHQWHVXVERPEDVVXSHUYLVDQGR\DFWXDQGRGHIRUPDDGHFXDGD
FRQODVVHxDOHVGHKXPHGDG\WHPSHUDWXUDTXHHQWUHJDQODVPLVPDVHQDTXHOORVHTXLSRVHQ
ORVTXHVHGLVSRQHGHGLFKDRSFLyQ'HQRKDFHUORGHODIRUPDDGHFXDGDODJDUDQWtDGHODV
ERPEDVTXHGDUtDDQXODGD6XO]HU3XPSV:DVWHZDWHU6SDLQUHFRPLHQGDHQFDUHFLGDPHQWH
JDUDQWL]DUTXHFXDQGRVHDFWLYHODDODUPDSRUVRQGDWpUPLFDVHJHQHUHXQDDODUPDHQHO
FXDGURDVtFRPRDVHJXUDUTXHODERPEDSDUH\TXHGHEORTXHDGDKDVWDUHDOL]DUXQ³UHVHW´GH
DODUPDFXDQGRXQRSHUDULRDFXGDDOERPEHRDDWHQGHUODLQFLGHQFLDQRUHDOL]DUORRKDFHUORGH
RWURPRGRSRGUtDFRQOOHYDUHOTXHPDGRGHOPRWRUGHODERPEDGHLJXDOPDQHUDVH
UHFRPLHQGDTXHFRQODDFWLYDFLyQGHODVHxDOGHKXPHGDGVHJHQHUH~QLFDPHQWHDODUPDGH
PRGRTXHVyORVHGHWHQJDHOHTXLSRHQFDVRGHUHFLELUVHODVVHxDOHVGHORVHOHFWURGRVHQ
FiPDUDGHFRQH[LRQHVRDORMDPLHQWRGHOPRWRU
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¡ADVERTENCIA!
5HFXHUGHSURWHJHUDGHFXDGDPHQWHVXVERPEDVVXSHUYLVDQGR\DFWXDQGRGHIRUPDDGHFXDGD
FRQODVVHxDOHVGHKXPHGDG\WHPSHUDWXUDTXHHQWUHJDQODVPLVPDVHQDTXHOORVHTXLSRVHQ
ORVTXHVHGLVSRQHGHGLFKDRSFLyQ'HQRKDFHUORGHODIRUPDDGHFXDGDODJDUDQWtDGHODV
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JDUDQWL]DUTXHFXDQGRVHDFWLYHODDODUPDSRUVRQGDWpUPLFDVHJHQHUHXQDDODUPDHQHO
FXDGURDVtFRPRDVHJXUDUTXHODERPEDSDUH\TXHGHEORTXHDGDKDVWDUHDOL]DUXQ³UHVHW´GH
DODUPDFXDQGRXQRSHUDULRDFXGDDOERPEHRDDWHQGHUODLQFLGHQFLDQRUHDOL]DUORRKDFHUORGH
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5HFXHUGHSURWHJHUVXLQVWDODFLyQFRQWUDVREUHWHQVLRQHV3DUDODPD\RUtDGHSUR\HFWRVHOFyGLJRWpFQLFRGH
HGLILFDFLyQREOLJDDUHDOL]DUXQHVWXGLRGHSUREDELOLGDGGHLPSDFWRGHUD\RTXHVXHOHGHWHUPLQDUHOXVRGHVLVWHPDV
GHSURWHFFLyQFRQWUDORVPLVPRVSXHVRFDVLRQDQSUREOHPDVGHVREUHWHQVLyQHQHOHQWRUQR(ODUWtFXORGHO5(%7
LQGLFDVHKDQSURWHJHUODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVFRQWUDORVHIHFWRVGHODVVREUHWHQVLRQHV\OD,7&GHGLFKR
UHJODPHQWRREOLJDDOXVRGHHVWDVSURWHFFLRQHVDQWHFLHUWDVFRQGLFLRQHVGHOHQWRUQR(QIXQFLyQGHODSUREDELOLGDG\
FRQVHFXHQFLDVGHODVREUHWHQVLyQVHLPSOHPHQWDQSURWHFFLRQHVGHGLIHUHQWHWLSR\HQGLVWLQWDV]RQDVGHOD
LQVWDODFLyQ'HVGH6XO]HUUHFRPHQGDPRVSURWHJHUFRQWUDVREUHWHQVLRQHVWDQWRODVOtQHDVGHDOLPHQWDFLyQGH
SRWHQFLDFRPRORVFLUFXLWRVGHPDQGR\FRQWUROSHURQXHVWURVFXDGURVQRODVLQFOX\HQSRUGHIHFWRSRUORTXHOH
URJDPRVVROLFLWHRIHUWDGHODVPLVPDVVLODVFRQVLGHUDQHFHVDULDVSDUDVXLQVWDODFLyQ
1XHVWUDSURSXHVWDFRQWHPSODHOWLSRGHDUUDQTXHGHPRWRUVROLFLWDGRHQODSHWLFLyQGHRIHUWDUHFLELGDRHOTXH
QXHVWUR'SWR&RPHUFLDOKD\DHVWLPDGRRSRUWXQRGHQRKDEHUQRVLQGLFDGRQDGDORFXDOQRVLJQLILFDTXHYD\DDVHUHO
PiVDGHFXDGRSDUDODLQVWDODFLyQQLPXFKRPHQRVORVROLFLWDGRHQFXDOTXLHUIDVHGHOSUR\HFWRTXHQRFRQR]FDPRV
LJXDOTXHWDPSRFRDVHJXUDVHFXPSODFRQQRUPDVGHiPELWRORFDORGHOVXPLQLVWUDGRUHOpFWULFRGHOD]RQDSRUORTXH
OHUHFRPHQGDPRVVHDVHJXUHVHDHODGHFXDGR&RPRHVWiQGDUVROHPRVRIUHFHUDUUDQTXHHQGLUHFWR
HVWUHOODWULiQJXORPHGLDQWHDUUDQFDGRUVXDYHRSRUYDULDGRUGHIUHFXHQFLD
1RGXGHHQVROLFLWDUSUHVXSXHVWRSRUVXSHUYLVLyQGHPRQWDMHVSXHVWDHQPDUFKD\XRSWLPL]DFLyQGHOERPEHRSRU
WpFQLFRHVSHFLDOLVWDGH6XO]HU3RGUiJDUDQWL]DUTXHVXVERPEDVHVWpQFRUUHFWDPHQWHLQVWDODGDV\HOERPEHR
IXQFLRQHDGHFXDGDPHQWHDVtFRPRRSWLPL]DUVXIXQFLRQDPLHQWRVLFXHQWDFRQFXDGUR$3&FRQVHQVRUGHQLYHO
3DUDPiVLQIRUPDFLyQFRQWDFWHFRQQXHVWUR'SWR&RPHUFLDO
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3UHVXSXHVWR



¿Conoce el servicio de SCADA 3G AquaWeb de SULZER?

6LGLVSRQHGHFXDGURVWLSR7/*R$3&\OHLQWHUHVDFRQWDUFRQVLVWHPDGH
WHOHFRQWUROSHURQRHVWiGLVSXHVWRDVRSRUWDUODHQRUPHLQYHUVLyQTXHFRQOOHYD
DGTXLVLFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHHTXLSRVQHFHVDULRVHQHVWDFLyQ\RILFLQDVFRQWUDWRVGH
GDWRVPyYLOHVHWF FRQVXOWHSRUQXHVWURUHFLpQDFWXDOL]DGRVHUYLFLR$TXD:HEXQ
6&$'$:HE6HUYHUFRQHOTXH6XO]HUOHRIUHFHWRGRORDQWHULRUDXQSUHFLRPX\
UHGXFLGR





$WUDYpVGH$TXD:HESXHGHDFFHGHUGHVGHVX3&RGLVSRVLWLYRPyYLODWUDYpVGH,QWHUQHW
DFDVLFXDOTXLHUFXDGUR7/*$3&DJUHJDQGRXQPyGHP&$FRQWDUMHWD6,0GH
68/=(5



3DUDPiVLQIRUPDFLyQFRQWDFWHFRQQRVRWURVKWWSZZZVXO]HUFRPHQ&RQWDFWV*OREDO&RQWDFW)LQGHU
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¿Necesita prolongar los cables de sus equipos?

¢9DDDGTXLULUHTXLSRRHOHPHQWRGHFRQWUROGHQLYHOVDELHQGR
TXHWHQGUiTXHSURORQJDUVXVFDEOHVXQDYH]VHKD\DLQVWDODGR"



(YLWHFRQIXVLRQHVDOUHDOL]DUODLQVWDODFLyQHOpFWULFD\SUHJXQWHSRU
ODVQXHYDVFDMDVGHLQWHUFRQH[LyQTXH6XO]HUORRIUHFHSDUDFDGD
PRGHORGHHTXLSR&RQHVWDFDMDGHLQWHUFRQH[LRQHVVHDVHJXUDUi
GHWHQHUHOQ~PHURGHERUQHVQHFHVDULRDOFRQVLGHUDUORVFDEOHVGH
PRWRUHLQFOXVRGHVHxDOHVLQWHUQDVGHOHTXLSR DVtFRPRTXHVHDQ
GHOFDOLEUHFRUUHFWR\TXHODFDMDVHDDSURSLDGDSDUDHVWHWLSRGH
PRQWDMHV


3DUDPiVLQIRUPDFLyQFRQWDFWHFRQQRVRWURVKWWSZZZVXO]HUFRPHQ&RQWDFWV*OREDO&RQWDFW)LQGHU
* Disponibles modelos con o sin prensaestopas, así como con puentes para configurar en triángulo el conexionado del motor.

3iJLQDGHODJUDQDGD

$PHQRVTXHVHDFXHUGHORFRQWUDULRSRUHVFULWRQXHVWUDHQWUHJDHVWiVXMHWDDORV7pUPLQRV\
&RQGLFLRQHV*HQHUDOHVGH6XPLQLVWURGH6XO]HU3XPSVeVWRVVHSXHGHQHQFRQWUDUHQZZZVXO]HUFRP
EDMRODSHVWDxD7 &VLQRVHDGMXQWDQDODSUHVHQWH6LORVROLFLWDOHHQYLDUHPRVXQDFRSLD


,PSXHVWRV
,9$DVXFDUJR\QRLQFOXLGRHQORVLPSRUWHV

3OD]RGHHQWUHJD
3OD]RVXMHWRDGLVSRQLELOLGDGGHIDEULFDFLyQHQHOPRPHQWRGHIRUPDOL]DFLyQGHOSHGLGR

)RUPDGHSDJR
(QFDVRGHDFHSWDFLyQGHDSOD]DPLHQWRSRUSDUWHGH6XO]HU3XPSV:DVWHZDWHU6SDLQ6$pVWHQR
H[FHGHUiHQQLQJ~QFDVRGHORHVWDEOHFLGRHQOD/H\GHGHMXOLR

3OD]RGHYDOLGH]GHODRIHUWD
PHVHV

$OFDQFH
(ODOFDQFHGHODSUHVHQWHRIHUWDWpFQLFRHFRQyPLFDHVVRODPHQWHGHVXPLQLVWURGHORVHTXLSRV
FRQWHPSODGRVHQODPLVPD1RLQFOX\HLPSXHVWRVQLDUDQFHOHVHQGHVWLQR

$GPLVLyQGHOSHGLGRFRQWUDWR
(OSHGLGRFRQWUDWRTXHVHJHQHUHEDVDGRHQHVWDRIHUWDVyORVHFRQVLGHUDUiDFHSWDGRFXDQGRHOLPSRUWH
WRWDOGHOPLVPRKD\DVLGRFXELHUWRSRUQXHVWUD&RPSDxtDGH6HJXURVGH&UpGLWRV&RPHUFLDOHV

,PSRUWHPtQLPRSHGLGR\FDUJRGHSRUWHV 6WDQGDUG\([SUHVV 
(OSHGLGRPtQLPRVHUiGH¼QHWR3DUDSHGLGRVLQIHULRUHVD¼VHLQFOXLUiQ¼GHSRUWHVHQ
IDFWXUD3DUDSHGLGRVDSDUWLUGH¼VHDSOLFDUtDQSRUWHVSRUXQYDORUHTXLYDOHQWHDGHOYDORU
GHOSHGLGR3DUDFXDOTXLHUVHUYLFLR([SUHVVVHLQFOXLUiQSRUWHVHQIDFWXUD VHJ~QWDULIDYLJHQWH 0i[P
GHDOWXUD


3iJLQDGHODJUDQDGD









([SHGLFLRQHV,QVXODUHV
%DOHDUHVGHELGRDVXVLWXDFLyQJHRJUiILFDHOFRVWHGHOWUDQVSRUWHHVPiVHOHYDGRDOGHODSHQtQVXODSRU
ORTXHVHDSOLFDUiQFDUJRVDGLFLRQDOHVVHJ~QWDULIDYLJHQWH&DQDULDV&HXWD\0HOLOODWUiPLWHXVXDO
(;:0DGULG\WUDQVSRUWHGHVGHODSHQtQVXODDODVLVODVDFDUJRGHOFOLHQWH3RUWHVSDJDGRVGHRULJHQ
HQYtRVSRUJUXSDMHRFRQWHQHGRUVHJ~QWDULIDYLJHQWH

'HYROXFLRQHV
1RVHDGPLWLUiQGHYROXFLRQHVTXHQRKD\DQVLGRSUHYLDPHQWHDFRUGDGDVFRQQXHVWURGHSDUWDPHQWR
FRPHUFLDO6RORVHDFHSWDUiQGHYROXFLRQHVGHPDWHULDOHVWiQGDU FDWiORJRJHQHUDOGHSURGXFWRVYLJHQWH
PiVUHSXHVWRVTXHPDQWHQHPRVHQ6WRFN 1RVHSHUPLWHQGHYROXFLRQHVGHFXDGURVHOpFWULFRVQL
PDWHULDOHOpFWULFR(OFRPSUDGRUGLVSRQHGHTXLQFHGtDVGHVGHODUHFHSFLyQGHOPDWHULDOSDUDGHYROYHUD
6XO]HU3XPSV:DVWHZDWHU6SDLQ6$FXDOTXLHUPDWHULDOVXPLQLVWUDGR6yORHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHV
HPEDODMHRULJLQDO\GRFXPHQWDFLyQTXHODDFUHGLWH7RGDVODVGHYROXFLRQHVVHUiQUHFLELGDVDSRUWHV
SDJDGRV/DVGHYROXFLRQHVVXIULUiQXQDGHGXFFLyQGHOGHOYDORUQHWRIDFWXUDGR(OLPSRUWHPtQLPR
GHGHGXFFLyQVHUiGH¼

$OPDFHQDMH
1RVHDGPLWLUiHODOPDFHQDPLHQWRGHSURGXFWRVQLUHWUDVRHQHQYtRVVLQSUHYLRDFXHUGRFRQQXHVWUR
GHSDUWDPHQWRFRPHUFLDO6HDSOLFDUiQFDUJRVGHSHQGLHQGRGHODVGLPHQVLRQHV\SHVRGHOSURGXFWR
VHJ~QWDULIDYLJHQWH 

5HFODPDFLRQHVWUDQVSRUWH
6LVHUHFLEHXQHQYtRLQFRPSOHWRRFRQPHUFDQFtDGDxDGDKD\TXHDQRWDUGLFKDLQFLGHQFLDFODUDPHQWHDO
ODGRGHODILUPDHQHOFRPSUREDQWHGHHQWUHJD SRUSDUWHGHOUHFHSWRU (QWRGRVORVFDVRVTXHSURFHGD
KDFHUXQDUHFODPDFLyQKDGHKDFHUVHHQXQSOD]RGHKRUDVSRUHVFULWRDOGHSDUWDPHQWRGHORJtVWLFD
DGMXQWDQGRXQDIRWRDVHUSRVLEOH\VLQTXHODPHUFDQFtDVHPXHYDGHOOXJDUGHHQWUHJD

5HVHUYDGHGRPLQLR
6XO]HU3XPSV:DVWHZDWHU6SDLQ6$FRQVHUYDUiHOGRPLQLRGHOSURGXFWRVXPLQLVWUDGRKDVWDHOSDJRGH
ODWRWDOLGDGGHOLPSRUWHGHOPLVPR+DVWDHVHPRPHQWRHOFRPSUDGRUQRSRGUiYHQGHUQLWUDQVIHULUOD
SURSLHGDGGHOSURGXFWRDXQWHUFHURVLQODDXWRUL]DFLyQHVFULWDGH6XO]HU3XPSV:DVWHZDWHU6SDLQ6$
(QFDVRGHLQFXPSOLPLHQWRGHOSDJRHQODIHFKDSDFWDGD6XO]HU3XPSV:DVWHZDWHU6SDLQ6$WHQGUiHO
GHUHFKRGHUHFXSHUDUHOSURGXFWRVLQQHFHVLGDGGHXQUHTXHULPLHQWRMXGLFLDOUHQXQFLDQGRHOFRPSUDGRUD
FXDOTXLHUDOHJDFLyQGHTXHEUDQWRGHELHQHV

*DUDQWtD
(OSURGXFWRVXPLQLVWUDGRWHQGUiXQSHULRGRGHJDUDQWtDGHPHVHVWUDVVXLQVWDODFLyQRPHVHVD
SDUWLUGHVXHQWUHJD6HUiGHDSOLFDFLyQORTXHDQWHVWHQJDOXJDU

/LPLWDFLyQGH5HVSRQVDELOLGDG
$SHVDUGHFXDOTXLHUFRVDTXHLQGLTXHORFRQWUDULRHQHOFRQWUDWRLQFOX\HQGRWRGRVORVGRFXPHQWRVTXH
IRUPDQSDUWHGHOPLVPR\DOJUDGRPi[LPRSHUPLWLGRSRUODOH\HQQLQJ~QFDVRHOSURYHHGRUVHUi
UHVSRQVDEOHDQWHHOFRPSUDGRUHQIRUPDGHLQGHPQL]DFLyQRSRUUD]yQGHFXDOTXLHULQFXPSOLPLHQWRGH
FRQWUDWRRGHXQDREOLJDFLyQHVWDWXWDULDRSRUUD]yQGHXQDJUDYLR LQFOX\HQGRSHURVLQOLPLWDUVHD
QHJOLJHQFLD SRUFXDOTXLHUSpUGLGDGHXWLOLGDGSpUGLGDGHFRQWUDWRVRJDQDQFLDVGDxRVUHWUDVDGRV
LQWHUUXSFLyQRSpUGLGDGHSURGXFFLyQSpUGLGDGHXVRSpUGLGDGHRSRUWXQLGDGRQHJRFLRGDxRV
LQGLUHFWRVSXQLWLYRVHVSHFLDOHVLQFLGHQWDOHVRFRQVHFXHQFLDOHVGHFXDOTXLHUWLSRTXHSXGLHUDQVHU
VXIULGRVSRUHOFRPSUDGRU(OFRPSUDGRUHVWiGHDFXHUGRDGHPiVHQGHIHQGHULQGHPQL]DU\DPSDUDUDO
SURYHHGRUFRQWUDFXDOTXLHUUHFODPDFLyQUHDOL]DGDSRUHOXVXDULRILQDORORVFOLHQWHVGHOFRPSUDGRUSRUODV
SpUGLGDVPHQFLRQDGDV/RVUHFXUVRVGHOFRPSUDGRUHVWLSXODGRVHQHOSUHVHQWHVRQH[FOXVLYRV\OD
UHVSRQVDELOLGDGGHOSURYHHGRUFRQUHVSHFWRDFXDOTXLHUFRQWUDWRLQGHPQL]DFLyQDJUDYLR LQFOX\HQGR
QHJOLJHQFLD EDMRFXDOTXLHUJDUDQWtDUHVSRQVDELOLGDGHVWULFWDRGHRWURPRGRQRH[FHGHUiHOFLHQSRU
FLHQWR  GHOSUHFLRGHOFRQWUDWRDPHQRVTXHODVUHFODPDFLRQHVVHGHULYHQGHXQDQHJOLJHQFLDVHYHUD
RFRQGXFWDLQFRUUHFWDLQWHQFLRQDOGHOSURYHHGRURGHODUHVSRQVDELOLGDGOHJDOGHOSURYHHGRUSRUOHVLRQHV
SHUVRQDOHV7DOFRPRVHXWLOL]DHQHOSUHVHQWH QHJOLJHQFLDVHYHUD VLJQLILFDUiXQDLPSUXGHQFLD
LQWHQFLRQDORXQDLQGLIHUHQFLDPDOLQWHQFLRQDGDDQWHFRQVHFXHQFLDVGDxLQDV\TXHSRGUtDQKDEHUVLGR
HYLWDGDV\ FRQGXFWDLQFRUUHFWDLQWHQFLRQDO VLJQLILFDUiXQDFRQGXFWDTXHVHFRPHWHFRQXQDLPSUXGHQFLD
LQWHQFLRQDOSRUODVHJXULGDGGHRWURV\RODVHJXULGDGGHODSURSLHGDGGHRWUDSHUVRQD 1HJOLJHQFLD
VHYHUD \R FRQGXFWDLQFRUUHFWDLQWHQFLRQDO QRLQFOXLUiQQLQJ~QDFWRXRPLVLyQQLFXDOTXLHUHUURUGHMXLFLR
RHTXLYRFDFLyQUHDOL]DGDGHEXHQDIH


0RQWDMHV
(QHOFDVRGHTXHVHFRQWUDWHHOPRQWDMHORVPRQWDGRUHVGHEHUiQVHUDVLVWLGRVHQWRGRPRPHQWRSRU
SHUVRQDODX[LOLDUTXHIDFLOLWDUiHOFOLHQWHSDUDPRYLPLHQWRGHPDWHULDOHV6HUiSRUFXHQWDGHOFRPSUDGRU
ORVWUDEDMRVGHDOEDxLOHUtD FDVHWDV\FDQDOL]DFLRQHV JU~DQHFHVDULDSDUDGHVFDUJDU\PRQWDUORV
HTXLSRVDFRPHWLGDKDVWDHOFXDGURHOpFWULFR\GHPiVWUDEDMRVDX[LOLDUHVDTXHGpOXJDUODLQVWDODFLyQQR
DFHSWDQGRSRUQLQJ~QPRWLYRFDUJRDOJXQRUHIHUHQWHDHVWDVSDUWLGDV/RVHTXLSRVVXPHUJLEOHVVH
VXPLQLVWUDQGHPDQHUDHVWiQGDUFRQPGHFDEOHHOpFWULFRGHDOLPHQWDFLyQHQHOFDVRGHTXHVHD
QHFHVDULRXQDPD\RUORQJLWXGHOFDEOHQHFHVDULRWDQWRGHORVHTXLSRVFRPRGHORVUHJXODGRUHVGHQLYHO
VLHVWiQFRQWHPSODGRVHQHVWHSUHVXSXHVWR VHUiQREMHWRGHIDFWXUDFLyQDSDUWH(QHODOFDQFHGH
VXPLQLVWURQRVHLQFOX\HHOGLFWDPHQEROHWtQQLODOHJDOL]DFLyQGHLQVWDODFLyQHOpFWULFDQLPHFiQLFD


3iJLQDGHODJUDQDGD

(Q68/=(538036:$67(:$7(563$,16$FRQGRPLFLOLRHQ$YGDGHOD7pFQLFD3RO ,QG6DQWD$QD 5LYDV9DFLDPDGULG
0DGULG \ GLUHFFLyQ HOHFWUyQLFD GH FRQWDFWR VSHVSLQIR#VXO]HUFRP WUDWDPRV VXV GDWRV SHUVRQDOHV FRQ OD ILQDOLGDG GH OOHYDU D FDER
FRUUHFWDPHQWHODJHVWLyQSURIHVLRQDO\ODUHODFLyQFRPHUFLDODVtFRPRHOFRQWDFWRFRQHOFOLHQWHSDUDSRVLELOLWDUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR\
HO HQYtR GH FRPXQLFDFLRQHV FRPHUFLDOHV UHODFLRQDGDV FRQ ORV SURGXFWRV \R VHUYLFLRV FRQWUDWDGDV (O LQWHUHVDGR SXHGH HMHUFLWDU VXV
GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ VXSUHVLyQ RSRVLFLyQ OLPLWDFLyQ GHO WUDWDPLHQWR \ SRUWDELOLGDG PHGLDQWH HO HQYtR D 68/=(5 38036
:$67(:$7(563$,16$GHXQD VROLFLWXGD OD GLUHFFLyQ DQWHVUHIHUHQFLDGD\ DSRUWDQGRXQD IRWRFRSLDSRUODVGRV FDUDVGHVX'1, R
GRFXPHQWROHJDOGHLGHQWLILFDFLyQ6LGHVHDLQIRUPDFLyQGHWDOODGDVREUHQXHVWUDSROtWLFDGHSULYDFLGDGGLUtMDVHDVSHVSLQIR#VXO]HUFRP


6XO]HU3XPSV:DVWHZDWHU6SDLQ6$
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RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

APÈNDIX NÚM. 2: CABALÍMETRE

KROHNE-Polígono Industrial Nilo - Calle Brasil n°5, 28806 Alcalá de Henares (Madrid) - España

Ventas Externas
Antoni Ciurans
Tfn:
0034918832152
Fax:
0034918834854
Correo: a.ciurans@krohne.com

E3 SOLINTEG SL
SANT ANTONI MARIA CLARET 24
2ON
08037 BARCELONA
BARCELONA
Spain

Ventas Internas
Antoni Ciurans
Tfn:
0034918832152
Fax:
0034918834854
Correo: a.ciurans@krohne.com
Alcalá de Henares, 25.05.21

Oferta

su solicitud
Su Ref.

To

Jaume Fabregat

Correo

jfabregatg@yahoo.es

Código cliente:
Customer VAT No.:
Our VAT No.:
:
:
:
:

001377888
B65281131
B80611601

410 - 045853

DIPOSIT LA GRANADA
ATL

Estimado Señor Fabregat,
Apreciamos su interés en nuestros productos.
Ofertamos bajo nuestros términos generales y condiciones.

https://es.krohne.com/es/terminos-y-condiciones
Un Saludo
I.I. KROHNE Iberia, S.l.u

Este documento fue generado automáticamente y es válido sin la firma.

Instrumentación Industrial KROHNE Iberia SLU, C/Brasil, 5, Pol. Ind. Nilo, 28806 Alcalá de Henares, Madrid, España • Tel.: +34 918 832 152 • Fax.: +34 918 834 854 •
a
www.krohne.com • Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6368, Libro 0, Folio 141, Sección 8, Hoja M-103817, Inscripción 1 , NIF B80611601 •
Sociedad Unipersonal
Pagos/Payments EUR: Santander Nr 0049-6692-80-2116021861 IBAN ES25-0049-6692-8021-1602-1861 SWIFT-CODE/BIC BSCHESMM
Pagos/Payments USD: Santander Nr 0049-6692-81-2416034700 IBAN ES23-0049-6692-8124-1603-4700 SWIFT-CODE/BIC BSCHESMM

Oferta
Oferta n°

410 - 045853

Posición

Artículo

10

WATERFLUX 3000, DN 25-150

Oferta
Oferta n°

Importe

Posición

PU Descuento

Cantidad QU Precio
2 ud

Página
2/3
Fecha 25.05.2021
3.977,00 EUR

ud

Artículo
Comunicación
1. Salida de corriente
2. Salida impulso/est.
3. Salida estados
4. Status out/control in

7.954,00 EUR

Aquametro magnético-inductivo KROHNE
Modelo
WATERFLUX 3300 W
Cabeza primaria WATERFLUX 3000 F
Modelo separado
Tamaño del medidor
DN 150|6"
Conexión
DN 150 PN 16
Longitud de montaje
300 mm|11,81", excl. juntas
Material de la brida
Ac. inox. 1.4301/1.4307
Temperatura del producto
-5...+70°C|+23...+158°F.
dependiendo de la presión.
Alojamiento
Chapa metálica
Revestimiento
Rilsan®
Electrodos
Hastelloy C22
electrodos fijos
construcción con 2 electrodos &
electrodo de referencia
Clase de protección
IP 68 (NEMA 4X/6P) según EN 60529
Cable (señal)
10 m|30 ft DS
Cable (bobinas)
10 m|30 ft LIYCY
Conexión del cable
Caja de term.de ac.inox 1.4408
Prensaestopas
2 x M20 x 1,5
Instrucc. de instalación
multi-lenguaje
Calibración
GKL
Acabado
KROHNE estandar (KROHNE Grey)

Página
3/3
Fecha 25.05.2021

410 - 045853
PU Descuento

Cantidad QU Precio
IO básica
HART, activa / pasiva
pasiva
pasiva
pasiva

Importe

VN300NA0680010100000
Plazo de entrega: 30 Dias laborables
Shipment Warehouse
Código de producto
País de Origen

The Netherlands
90261021
The Netherlands

Total Net Amount
VAT

7.954,00 EUR

(21%)

1.670,34 EUR

El valor total designado no contiene ningún artículo alternativo.
Envío y Pago:
Envío
Pago

CPT (Carriage paid to) including Packaging
100% al contado con el pedido

VN464D30CE0B172010000000000
Plazo de entrega: 30 Dias laborables
Shipment Warehouse
Código de producto
País de Origen

Embalaje
Standard included
Los precios señalados no incluyen la tarifa actualmente válida de IVA.
Oferta válida hasta
23.08.2021
Plazo de entrega
30 Dias laborables

The Netherlands
90261021
The Netherlands

IFC 300

2 ud
La garantía del equipo es aplicable durante 12 meses desde la puesta en
marcha ó 18 meses desde el envío, lo que ocurra en primer lugar.
Esto cubre bienes y el coste de horas de trabajo necesarias para reparar
el instrumento defectuoso por nuestro taller. Las partes separadas y los
bienes de consumo no son cubiertos por ninguna garantía. Cualquier
elemento que no esté incluida en nuestra oferta no estará cubierta por la
garantía.

Convertidor de caudal KROHNE
Modelo
IFC 300 W
Alojamiento de muro para montaje mural
con 3 x 100% diagnostico
Detección tubería vacia, conductividad
Incl. software
PACTWARE
Precisión
ver TDS
Alimentación eléctrica
100-230 V CA, 50/60 Hz
(85-250 V) - [22 VA]
Conexión de cable
4 x M20 x 1,5
1 x M20 x 1,5 con tapón ciego
Manual de funcionamiento
Español
Programación
Español
Diagnostico del proceso
Estandar
Contenido de gas,función de los electrodos
perfil del caudal, temperatura.
Alojamiento del conv.
Estandar, plástico
Clase de protección
IP 65/66 (NEMA 4/4X) según EN 60529
Unidades de Cantidad (UC):

pcs = piezas
m

= metro

ro = bobina

set = set

l = litro

h

= hora

km = kilómetro
kg = kilogramo

mm = milímetro Precio Unitario (PU):

Con cada envío se suministra un Certificado de conformidad según EN 10204 2.1.
Se deben tener en consideración las directrices actuales de la UE, nº 2580/2001
y EG nº 881/2002 (regulaciones contra el terrorismo).
La selección de materiales asociados a la combinación de las propiedades del fluido de
proceso, a la operación de proceso y al ambiente, es responsabilidad exclusiva del usuario.

2 = 10

4 = 1000

3 = 100

5 = 10000

Instrumentación Industrial KROHNE Iberia SLU, C/Brasil, 5, Pol. Ind. Nilo, 28806 Alcalá de Henares, Madrid, España • Tel.: +34 918 832 152 • Fax.: +34 918 834 854 •
a
www.krohne.com • Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6368, Libro 0, Folio 141, Sección 8, Hoja M-103817, Inscripción 1 , NIF B80611601 •
Sociedad Unipersonal
Pagos/Payments EUR: Santander Nr 0049-6692-80-2116021861 IBAN ES25-0049-6692-8021-1602-1861 SWIFT-CODE/BIC BSCHESMM
Pagos/Payments USD: Santander Nr 0049-6692-81-2416034700 IBAN ES23-0049-6692-8124-1603-4700 SWIFT-CODE/BIC BSCHESMM

Unidades de Cantidad (UC):

pcs = piezas
m

= metro

ro = bobina

set = set

l = litro

h

= hora

km = kilómetro
kg = kilogramo

mm = milímetro Precio Unitario (PU):

2 = 10

4 = 1000

3 = 100

5 = 10000
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APÈNDIX NÚM. 3: CALDERÍ

OFERTA ECONÓMICA ANTIARIETES
Oferta nº: O1564/21-05-33-FEG-FABREGAT
Fecha: 31/05/2021
Empresa: FABREGAT
Contacto: Jaume Fabregat
Teléfono:

649410685

Email:

jfabregatg@yahoo.es

Proyecto:

LA GRANADA

Autor:

Fernando Etxebarria (tecnica@ibaiondo.com)
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2. Condiciones de venta

1. Especificaciones técnicas

2.1. Desglose de precios

1.1. Modelo 1.400 AHN-P-10 bar
0RGHOR
7LSR
&DSDFLGDG OWV
'LPHQVLRQHV PP
3HVR NJ
$FHUR
3RVLFLyQ
3UHVLyQPi[LPDGHVHUYLFLR EDU
3UHVLyQGHSUXHED EDU
%ULGDGHFRQH[LyQGHDJXD
&RORU
7LSRGHDJXD
'LUHFWLYD

$+13EDU
$QWLDULHWHFRQPHPEUDQD

[

6-5V(1
9HUWLFDO


'1V(1
52-2
$JXD/LPSLD
8(

$+13EDU





7RWDO ¼




7RWDODQWLDULHWHV ,9$QRLQFOXLGR



Precio de elementos o servicios adicionales
(TXLSR6HUYLFLR

3UHFLR

8GV

7RWDO ¼




1RGLVSRQH
(3'0
7XERGHPHWDFULODWR
,QFOXLGR
,QFOXLGD
&XQDVGHPDGHUD ,630

Acabado exterior:
(VWiQGDU
1.- Imprimación de 10 micras de epoxi de dos componentes
2.- Aplicación final de 50 micras de esmalte de poliuretano
Espesor final mínimo: 60 micras



7RWDOHOHPHQWRVDGLFLRQDOHV ,9$QRLQFOXLGR



Observaciones:
0

2.2. Plazo de entrega

(VWiQGDU

Los equipos contemplados en esta oferta se suministrarán en el plazo de VHPDQDV (agosto excluido),
cuyo cómputo se iniciará en la fecha de confirmación del pedido.

2.3. Embalaje

Otras:
0

2IHUWD

8GV



Otras características:

Acabado interior:
Carece de recubrimiento interno

3UHFLR



Componentes:
%RFDGHKRPEUH
0HPEUDQD
6LVWHPDLQGLFDGRUGHQLYHOGHDJXD
0DQyPHWUR
9iOYXODGHLQIODGR
(PEDODMH

0RGHOR

Los equipos se expiden en el embalaje especificado más arriba. Cualquier embalaje adicional deberá ser
objeto de contratación especial.

3iJLQDGH

2IHUWD

3iJLQDGH

,1'8675,$6,%$,21'26$

'(326,72$17,$5,(7(&210(0%5$1$

3OHQW]LD%LGHD%LOOHOD$X]DWHJLD
0XQJLD 9L]FD\D
7OI
)D[
HPDLOWHFQLFD#LEDLRQGRFRP

ANEXO I. DEFINICION ANTIARIETE

2.4. Transporte
El suministro se realizará en condiciones de transporte: 3DJDGRV 3HQtQVXOD . No incluye descarga.

Datos de cálculo

2.5. Instalación y puesta en marcha

En la tabla adjunta se recogen los datos utilizados para el cálculo del antiariete.

Los gastos de instalación y puesta en marcha de los equipos son por cuenta del comprador. La contratación
de este servicio o cualquier otra intervención de nuestro personal técnico deberá ser solicitada por el cliente
previa aceptación del presupuesto específico.

Concepto
Material tubería

Fundición dúctil

Longitud de la tubería (m)

2.6. Garantías

Valor
1.750

Diámetro tubería DN

150

Industrias IBAIONDO, S.A. garantiza los equipos ofertados por un periodo de 24 meses a partir de su
suministro.

Diámetro interior de la tubería (mm)

Será por cuenta de Industrias IBAIONDO, S.A. la subsanación de los defectos solo si se demostrase que ha
sido el responsable de los mismos.

Fluido

Se excluye la garantía en caso de que se compruebe que los defectos hayan sido causados por una incorrecta
manipulación u operación por parte de personal ajeno a Industrias IBAIONDO, S.A., si los valores máximos o
mínimos de presión y/o temperatura han sido excedidos o, en general, si no se han seguido cualquiera de las
instrucciones de puesta en marcha, utilización o mantenimiento incorporadas en la documentación facilitada.

Altura en aspiración (mca)

Presión máxima admisible (mca)

No definida

En ningún caso Industrias IBAIONDO, S.A. responderá por daños directos o indirectos causados por averías o
defectos de sus productos, lucro cesante o cualquier otra reclamación que pudiera formularse, a menos que la
ley lo disponga con carácter obligatorio.

Presión mínima admisible (mca)

No definida

2.7. Forma de pago
Industrias IBAIONDO, S.A. propone la facturación de los equipos ofertados en el presente presupuesto de
acuerdo con los siguientes hitos:

Espesor de la tubería (mm)

9,3
Agua limpia

Caudal (m3/s)

0,0231

Altura geométrica (mca)

60,0
50+4,5

Altura manométrica (mca)

33,2 s/cálculos

A partir de los datos anteriores y con la información recibida, se han definido los siguientes valores
Puntos del perfil:

$FRQYHQLUHQWUHDPEDVSDUWHV

La empresa abonará las facturas a Industrias IBAIONDO, S.A. de la siguiente forma:
$FRQYHQLUHQWUHDPEDVSDUWHV

151,4

Pto.

Distancia al origen (m)

Cota (m)

1

0

241,5

2

1.750

291,5

Datos de la línea:

2.8. Avales y gastos financieros
En esta oferta no están incluidos los gastos derivados de la contratación de avales o el aplazamiento en el
pago total o parcial de la operación por encima de los plazos máximos marcados por la legislación vigente.
Cualquiera de estos servicios deberá ser objeto de contratación específica, previa aceptación de las
condiciones económicas convenidas.

2.9. Validez de la oferta
La presente oferta tiene una validez de 90 días a partir de la fecha de emisión de la misma.

2IHUWD

3iJLQDGH
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Datos del grupo de presión:

Resultado
Presiones máximas y mínimas
Los resultados mostrados a continuación se han obtenido con la colocación de
un calderín de 1.400 litros timbrado a una presión de 10 bar.
Las condiciones iniciales del calderín han sido las siguientes:
55.0% agua
45.0% aire
Con el dispositivo ofertado los valores de presión máximos y mínimos son:

WƌĞƐŝŽŶĞƐŵĄǆŝŵĂƐǇŵşŶŝŵĂƐĞŶƉƵŶƚŽƐĚĞůƉĞƌĨŝů

Datos del depósito de descarga:

Datos durante el régimen permanente:
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Curva de distribución de presiones

Curva de atenuación de la onda de presión

La gráfica superior representa la atenuación de la onda de presión a lo largo del tiempo

Curva de nivel de agua

La gráfica superior representa la evolución del nivel de agua en el interior del depósito a lo largo del tiempo

x
x
x
x

Línea roja superior
Línea roja inferior
Línea azul
Línea roja discontinua

: Valores de presiones máximas
: Valores de presiones mínimas
: Perfil de la conducción
: Límite de cavitación
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ANEXO III. CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ANEXO II. PLANOS Y FOTOGRAFIAS

Introducción
Las presentes Condiciones de venta quedarán incorporadas a todas las ofertas y ventas de productos en los
que participe IBAIONDO como vendedor. Las condiciones propuestas por el Comprador en el pedido o en
cualquier otro documento solo se entenderán incorporadas al contrato de compraventa cuando hayan sido
expresamente aceptadas por escrito por I.IBAIONDO.



Conjunto antiariete vertical 1000-1500 Lts.

Catálogos
Todos los datos, medidas, indicaciones técnicas, fotografías, etc. que se facilitan en nuestros catálogos y página
Web son solo a título de orientación y están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Para que estos datos
sean vinculantes habrán de aparecer expresamente referenciados en la oferta o contrato.



Ofertas
Si no se prevé otra cosa en la propia oferta, su validez tendrá un plazo de 30 días a contar desde la fecha de su
emisión. Sin perjuicio de lo anterior IBAIONDO podrá revocar sus ofertas en cualquier momento antes de haber
recibido la aceptación del Comprador. A todos los precios se les aplicará el tipo de I.V.A. vigente en cada momento.



Pedidos
Los pedidos se cursarán preferentemente por fax, correo electrónico o a través de nuestra página web. El
pedido deberá mencionar exactamente la referencia del producto a suministrar y la dirección de envío. Los
errores en que se incurran por una defectuosa identificación del pedido no serán imputables a IBAIONDO.



Para dar curso a productos que solo se fabrican bajo pedido se requerirá la recepción de la “Hoja de
Confirmación de Pedido” (RC-458) suscrita por el Cliente. IBAIONDO se reserva el derecho aceptar cualquier
pedido en un plazo de 30 días desde su recepción.
Entrega
La fecha de entrega acordada significa la fecha en que está previsto que la mercancía esté lista para su salida
de las instalaciones de IBAIONDO. La fecha de entrega se entenderá como aproximada. I . IBAIONDO está
facultado para hacer entregas parciales. Si no se ha pactado una fecha de entrega determinada, la entrega se
realizará conforme a la planificación de l a capacidad productiva de IBAIONDO.



Si la entrega se retrasara más de tres meses desde la fecha de entrega, el Comprador estará facultado para
resolver el contrato mediante preaviso por escrito a IBAIONDO y sin que pueda exigir ninguna indemnización
por los perjuicios causados por la tardanza o la falta de entrega.

Fotografía conjunto antiariete vertical con membrana

Alcance del suministro
Serán por cuenta de IBAIONDO:
 El producto ofertado y la documentación técnica exigida legalmente o la convenida por ambas partes.
Serán por cuenta del Cliente:
 El transporte, salvo indicación contraria en la oferta.
 El montaje y puesta en marcha, salvo indicación contraria en la oferta.
 Grúas y medios necesarios para la descarga del producto suministrado.
 El libre acceso del lugar del montaje del camión que transporta el producto.
 Obra civil de instalación.
 En general, todo lo que no forme parte de la oferta de manera explícita y concreta.



Transporte y Transmisión de riesgo
Si no se ha pactado otra cosa, se entenderá que la venta se hace en condiciones de entrega EX WORKS
desde los almacenes de IBAIONDO.



Los riesgos de pérdida o deterioro del material, así como los riesgos relacionados con su existencia o utilización
son transferidos al Comprador en el momento de su entrega (carga en el transporte). En consecuencia, el
material viaja bajo riesgo y cuenta del destinatario, cualquiera que sea la forma de transporte: Portes pagados o
debidos. El Comprador debe asegurarse de la conformidad de la entrega y del estado de los productos antes de
asumir la entrega y realizar la descarga.
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Seguridades
Los productos de IBAIONDO, tanto en su fabricación como en su diseño, cumplen con todos los requerimientos
de seguridad considerados en la Directiva 2 014 / 6 8/ UE, relativa a recipientes a presión.



ANEXO IV. CERTIFICADOS

Garantías
Todos los productos de IBAIONDO serán reemplazados o reparados libres de cargo en caso de defectos de
fabricación, durante el plazo de garantía establecido en la oferta o, en su defecto, en los catálogos vigentes. El
periodo general de garantía es de dos años, excepto aquellos productos señalados específicamente con un plazo
mayor.



El plazo de duración de la garantía comienza a partir de la fecha de venta del producto por nuestro cliente, con
un límite máximo de 6 meses, contados desde la fecha de albarán de IBAIONDO. Para ello se deberá aportar la
factura o ticket de venta, en el que aparezcan los datos identificativos del producto reclamado (descripción y
número de serie). En caso de que el cliente no aporte la factura con los requisitos citados, el plazo se iniciará en la
fecha de suministro por parte de IBAIONDO.
La garantía no se aplicará en caso de que el defecto sea debido al mal uso del producto, destino no prescrito,
manipulación inadecuada, si los valores máximos de presión y/o temperatura han sido excedidos o, en general, si
no se han seguido cualquiera de las instrucciones de puesta en marcha, utilización o mantenimiento,
incorporadas en la documentación facilitada.
IBAIONDO no responde de los daños directos o indirectos, causados por avería o defecto de sus productos, y
cualquier otra reclamación que de ellos pudiera derivarse, a menos que la ley lo disponga con carácter obligatorio.
Cuando se hayan seguido las instrucciones establecidas, IBAIONDO optará por rectificar el defecto o vicio o por
entregar productos nuevos sin cargo. También estará facultado para abonar al Comprador el importe
correspondiente al valor de los productos defectuosos o faltantes. Los productos defectuosos se devolverán, a
instancia de IBAIONDO, antes de que se verifique la entrega de nuevo producto.
Productos con golpes, abolladuras, rozaduras y otros defectos similares
Conforme a la legislación sobre el transporte de mercancías por carretera, el destinatario de la mercancía deberá
manifestar por escrito sus reservas al transportista describiendo de forma general la pérdida o avería en el
momento de la entrega. En caso de averías y pérdidas no manifiestas, las reservas deberán formularse dentro
de los siguientes siete días naturales a la entrega.
Cuando no se formulen reservas se presumirá, salvo prueba en contrario, que las mercancías se entregaron en el
estado descrito en la carta de porte o albarán.



Servicio post-venta
El comprador deberá colaborar con el servicio técnico de IBAIONDO para la definición correcta de la avería o del
sentido de la intervención antes de proceder al desplazamiento de sus técnicos.
Los gastos incurridos por las intervenciones en los servicios cubiertos por la garantía o puestas en marcha
contratadas serán por cuenta del comprador, en el supuesto en que desplazados los técnicos no puedan llevar a
cabo su cometido por causas imputables al comprador.



Pago
Los plazos establecidos para el pago no serán interrumpidos si por causas no imputables I. IBAIONDO, S.A. no
pudiera realizarse la puesta en marcha o el envío del producto dentro del plazo previsto. En consecuencia, las
correspondientes facturas y giros serán extendidos, en este caso, a partir de la fecha de notificación de la
disponibilidad de la mercancía para su envío.
Serán también por cuenta del cliente los gastos de manutención y depósito en que se incurra a partir de dicha
notificación.
El impago a su vencimiento de cualquier efecto o recibo, conllevará la inmediata suspensión de suministros y
servicios.



 Reserva de dominio
IBAIONDO se reserva el derecho de propiedad de los productos suministrados hasta que el Comprador haya
pagado íntegramente su precio. IBAIONDO tendrá derecho a recuperar la posesión de los productos, incluso
entrando en la propiedad o inmueble donde éstos se hallen.





'(326,72$17,$5,(7(&210(0%5$1$



RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

APÈNDIX NÚM. 4: VALVULERÍA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BVP-04-SO

MANGUITO ELÁSTICO PROFLEX® DE SIMPLE ONDA PN10/16

BVP-04-SO

MANGUITO ELÁSTICO PROFLEX® DE SIMPLE ONDA PN10/16

Los manguitos elásticos PROFLEX® de simple onda están
diseñados tanto para la absorción como para la
recuperación de deformaciones en las líneas de
conducción de fluidos. Fabricados con elastómeros
blandos que aíslan el sonido y las vibraciones en cualquier
dirección evitando ruidos.

N°
1
2
3
4

Item
Cuerpo
Aro de refuerzo
Anillo
presurizado
Brida

Material
EPDM/NBR
Hilo de Acero
Filamento
de
alambre de acero
Acero Q235

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Manguito elástico PROFLEX® de simple onda
PN10

APLICACIÓN:
Para agua potable y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 100°C

DN

L

Peso

D

D1

PN16
b

Ø-n

D

D1

DESPLAZAMIENTO
b

Ø-n Exten.

Comp.

Transv.

Ang.

NORMAS:
x Montaje entre bridas según EN 1092-1 PN10/16/ANSI150#
x Bridas laterales según ISO 7005-1
ENSAYOS Y CERTIFICADOS:
x Prueba de presión según EN12266-1, clase A Cuerpo: 24 bares
x Productos excluidos de la Directiva 2014/68/EU Equipos bajo presión (Articulo 4 &3)
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
x Rango desde DN32 hasta DN600
x Diseñado para absorber los movimientos de dilatación y vibraciones en tuberías de conducción de fluidos
x Construcción con una sóla onda
x Baja pérdida de carga
x Absorbe el sonido y aisla las vibraciones en cualquier dirección
x No necesita juntas de montaje
x Presión máxima de trabajo: 16 bar (*)
x Presión de rotura: 50 bar
x Temperatura de trabajo: -10º hasta +100ºC
x Ver tabla de corrección según temperatura de vacíoKPa(mmHg) 65(490)

Referencia de documento: BVP-04-SO_es Versión 03.19

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y VALVULERÍA, S.L.
Av. Bertrán y Güell, 44C 08850 - Gavà (Barcelona, España) · Tel. +34 93 836 39 22 · email : proinval@proinval.eu
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Av. Bertrán y Güell, 44C 08850 - Gavà (Barcelona, España) · Tel. +34 93 836 39 22 · email : proinval@proinval.eu
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BVP-04-SO

MANGUITO ELÁSTICO PROFLEX® DE SIMPLE ONDA PN10/16

BVP-04-SO

MANGUITO ELÁSTICO PROFLEX® DE SIMPLE ONDA PN10/16

BULONES DE SEGURIDAD PARA MANGUITOS ELÁSTICOS PROFLEX®

NECESIDADES DE BULON DE SEGURIDAD BASADAS EN LA PRESIÓN DE TRABAJO

N1 DE BULONES RECOMENDADOS
POR DN/PN

Tabla de temperatura

Referencia de documento: BVP-04-SO_es Versión 03.19

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y VALVULERÍA, S.L.
Av. Bertrán y Güell, 44C 08850 - Gavà (Barcelona, España) · Tel. +34 93 836 39 22 · email : proinval@proinval.eu
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BVP-69

BVP-69

Los carretes telescópicos de desmontaje son accesorios
fabricados a partir de dos tubos embridados cuya función
es facilitar el mantenimiento, instalación, reparación o
sustitución de válvulas, filtros u otros elementos
embridados en una tubería. Gracias a su diseño absorben
los movimientos axiales y angulares de la instalación
hidráulica en la que se encuentren instalados.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Carrete telescópico de desmontaje doble brida con junta tórica
APLICACIÓN:
Los carretes de desmontaje son apropiados para el uso con aguas residuales y en plantas potabilizadoras, en
centrales eléctricas y en la industria. Hasta una temperatura máxima de 80°C
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
x Rango desde DN-40 hasta DN-3000
x Rango de presiones nominales de PN-6, 10, 16, 25 y 40 así como también ASA 150Lbs y 300Lbs
x Pintura epoxi 150 micras mínimo. RAL 5015
x Temperatura de trabajo -10°C +80°C

N°
1
2
3

Item
Virola exterior
Virola interior
Bridas

4

Brida de apriete

5
6
7

Junta de estanqueidad
Tornillería
Tuercas

Material
Acero Inoxidable AISI-304
Acero Inoxidable AISI-304
Acero al carbono S-235 JR
(St 37 .2)
Acero al carbono S-235 JR
(St 37 .2)
EPDM
Acero zincada
Acero zincada

*Opción bajo pedido carretes de cualquier longitud, o carretes fijos pasamuros en Acero al carbono, en Acero inoxidable AISI-304 y AISI-316

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y VALVULERÍA, S.L.
Av. Bertrán y Güell, 44C
08850 - Gavà (Barcelona) – España
Tel. +34 93 836 39 22
www.proinval.eu

Referencia de documento: BVP-69 _es Versión 04/11/2019

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y VALVULERÍA, S.L.
Av. Bertrán y Güell, 44C
08850 - Gavà (Barcelona) – España
Tel. +34 93 836 39 22
www.proinval.eu

Referencia de documento: BVP-69 _es Versión 04/11/2019

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BVP-70R

VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO TIPO BRIDAS F4/F5 PN-25

BVP-70R

Las válvulas de compuerta PROINVAL están diseñadas y concebidas para satisfacer
necesidades en diversos campos de aplicación. Su diseño bidireccional permite
instalarlas en cualquier sentido. Estas válvulas sólo deben ser utilizadas para
servicios de abrir o cerrar (ON-OFF) y deben de encontrarse siempre totalmente
abiertas o totalmente cerradas. La compuerta está vulcanizada con EPDM
certificado para agua potable.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Válvula de compuerta embridada según EN 558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5)
APLICACIÓN:
Para agua potable y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 90°C
NORMAS:
x Diseñada según DIN 3352
x Fabricación según la norma EN 1074 parte 1 y 2
x Distancia entre caras según EN 558 Tabla 1 Serie Básica 14 (Serie Básica 15)
x Bridas y taladros según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN-25

VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO TIPO BRIDAS F4/F5 PN-25

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Item
Cuerpo
Compuerta
Tuerca
Eje
Junta Cuerpo-Tapa
Tapa
Anillo
Embalaje
Juntas tóricas
Anillo del eje
Juntas tóricas
Cubierta antipolvo
Tuerca de la glándula
Tornillería
Protector contra el polvo

Material
EN-GJS-500-7 (GGG50)
EN-GJS-500-7 (GGG50) + EPDM
ZCuZn38
X20 Cr13
EPDM
EN-GJS-500-7 (GGG50)
EPDM
PTFE
EPDM
NBR
EPDM
NBR
HPb59-1
Acero Inox Aisi 304 (A2)
NBR

ENSAYOS Y CERTIFICADOS:
x Prueba hidráulica de presión según EN 1074 parte 1 y 2 / EN 12266-1 tarifa A
x Prueba hidráulica Cuerpo 1.5 x PN (en bar): 38 bar
x Prueba hidráulica Asiento 1.1 x PN (en bar): 28 bar
x Ensayo del par de cierre
x Aprobación según WRAS para el agua potable (caucho y pintura)
Directiva de la UE 2014/68/UE: productos excluidos, articulo 1, S 2B hasta DN300. Categoría de riesgo I Mod. A de
DN350 a DN600
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
x Rango desde DN40 hasta DN300
x Conforme a la norma EN 1074-2
x 100% de rigidez en ambos sentidos
x Perdida mínima de carga
x Valores de par bajos
x Sustitución de juntas del eje bajo presión de la tubería
x Pintura epoxi 250 micras mínimo. RAL 5017
x Temperatura de trabajo -10°C +90°C
ACCIONAMIENTOS:
Se suministra como estándar con volante manual, pero opcionalmente se puede suministrar con:
x Cuadradillo
x Alargadera de extensión
x Motorizada
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BVP-71C

VALVULA DE RETENCION DE SIMPLE CLAPETA PN10/16

BVP-71C

VALVULA DE RETENCION DE SIMPLE CLAPETA PN10/16

La válvula de retención de simple clapeta PROINVAL
funciona como obturador y cierra el paso, por gravedad,
cuando el fluido circula en dirección no deseada.
N°
1
2
3
4
5
6

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Válvula de retención de simple clapeta según EN1074-3
APLICACIÓN:
Para agua potable y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 90°C

Item
Cuerpo
Tapón de purga
Junta
Disco de clapeta
Junta cuerpo tapa
Tapa

Material
EN-GJS-500-7 (GGG50)
Acero Inoxidable AISI304 (A2)
NBR
EN-GJS-500-7 (GGG50) + EPDM
NBR
EN-GJS-500-7 (GGG50)

NORMAS:
x Fabricación según la norma EN 1074-3 EN558-1 Serie 48
x Distancia entre caras según EN 558 Tabla 1 Serie Básica 48
x Bridas y taladros según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
ENSAYOS Y CERTIFICADOS:
x Prueba hidráulica de presión según EN 1074 parte 1 y 2 / EN 12266-1 tarifa A
x Prueba hidráulica Cuerpo 1.5 x PN (en bar): 15 bar
x Prueba hidráulica Asiento 1.1 x PN (en bar): 11 bar
x Ensayo del par de cierre
Directiva de la UE 2014/68/UE: productos excluidos, articulo 1, S 2B hasta DN300. Categoría de riesgo I Mod. A de
DN350 a DN400

DN

L

H

Peso

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
x Rango desde DN50 hasta DN400
x 100% de sellado a 0,2 bar
x Perdida mínima de carga
x Baja emisión de ruido
x La clapeta de goma está totalmente encapsulada para un sellado superior y resistencia a la corrosión
x Instalación en posición horizontal o vertical
x El paso liso y total garantiza flujo completo
x Pintura epoxi 250 micras mínimo. RAL 5015
x Temperatura de trabajo -5°C +90°C
x Presión máxima de trabajo 16 bar
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BVP-79G-BC

VÁLVULA DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO TIPO BRIDAS SERIE 13
PN10/16

BVP-79G-BC

VÁLVULA DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO TIPO BRIDAS SERIE 13
PN10/16

Las válvulas de mariposa de doble brida serie 13,
concentrica, con una amplia variedad de accionamientos,
permitiendo la regulación y seccionamiento del flujo en
instalaciones contra incendios, abastecimiento y
distribución de agua, regadío e instalaciones de
climatización.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Válvula de mariposa tipo bridas concéntrica con junta estándar según EN 593
APLICACIÓN:
Para agua potable y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 120°C
NORMAS:
x Diseñada según EN 558-1 Serie 13, ISO 5272 Serie 13, DIN 3202
x Fabricación de acuerdo a los requisitos de la directiva de la UE 2014/68/EU Equipos bajo presión: Mod. H
x Distancia entre caras según EN 558 Tabla 1 Serie 13
x Montaje entre Bridas según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
x Brida superior según ISO 5211
ENSAYOS Y CERTIFICADOS:
x Prueba hidráulica de presión según EN 1074 parte 1 y 2 / EN 12266-1 tarifa A
x Prueba hidráulica Cuerpo 1.5 x PN (en bar): 24 bar
x Prueba hidráulica Asiento 1.1 x PN (en bar): 17,6 bar
x Ensayo del par de cierre
x Aprobación según WRAS para el agua potable (caucho y pintura)
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
x Rango desde DN50 hasta DN3000
x Conforme a la norma EN 1074-2
x 100% de rigidez en ambos sentidos
x Perdida mínima de carga
x Eje de una pieza evitando roturas debidas al golpe de ariete
x Asiento vulcanizado
x Valores de par bajos
x No necesita juntas para su instalación
x Pintura epoxi 250 micras mínimo. RAL 5017
x Temperatura de trabajo -100°C +800°C
x Presión de trabajo 16 bar
ACCIONAMIENTOS:
x Se suministra como estándar palanca de aluminio de 10 posiciones en diámetros desde 40 hasta 200,
diámetro 250 y 300 como estándar palanca de fundición de 10 posiciones
x Disponemos de Palanca, reductor, actuadores neumáticos y eléctricos como opción
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VÁLVULA DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO TIPO BRIDAS SERIE 13
PN10/16

BVP-79G-BC

VÁLVULA DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO TIPO BRIDAS SERIE 13
PN10/16

PN10
PN10

DN
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BVP-79G-BC

VÁLVULA DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO TIPO BRIDAS SERIE 13
PN10/16

BVP-79G-BC

VÁLVULA DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO TIPO BRIDAS SERIE 13
PN10/16
PN16

PN16
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BVP-510-A

AUTOMATIC CONTROL VALVES PN10/16/25

BVP-510-A
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AUTOMATIC CONTROL VALVES PN10/16/25
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AUTOMATIC CONTROL VALVES PN10/16/25
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Technical data Actuator controls

Technical data Actuator controls

General information

Features and functions

AC 01.2 actuator controls for controlling multi-turn actuators of the SA/SAR .2 type range and part-turn actuators of the SQ/SQR type range with
Profibus DP interface.

Switchgear

Standard:

Reversing contactors (mechanically and electrically interlocked) for AUMA power classes
A1/A2

Options:

Reversing contactors (mechanically and electrically interlocked) for AUMA power class A3

Features and functions
Power supply

Thyristor unit for mains voltage up to 500 V AC (recommended for modulating actuators) for
AUMA power classes B1, B2 and B3

Standard voltages AC:

The reversing contactors are designed for a lifetime of 2 million starts. For applications requiring a high
number of starts, we recommend the use of thyristor units.
For the assignment of AUMA power classes, please refer to Electrical data on actuator

3-phase AC
Voltages/frequencies
Volt

220 230 380 380 400 400 415 440 460 480 500

Control and feedback signals

Hz

60

Fieldbus interface with additional input signals (option)

50

50

60

50

60

50

60

60

60

50

1-phase AC
Voltages/frequencies

Via Profibus DP interface
●

●

Volt

110 – 120 110 – 120 220 – 240 220 – 240

Hz

50

60

50

60

Special voltages:
Voltage >500 V AC are only permissible with external control box.
●

3-phase AC
Voltages/frequencies

1-phase AC
Voltages/frequencies

Volt

220 240 525 575 575 600 660 690 Volt

208

Hz

50

60

50

50

50

60

60

50

50

Hz

Permissible variation of mains voltage: ±10 %
Permissible variation of mains voltage: ±30 % (option)
Permissible variation of mains frequency: ±5 %
Special voltages DC: (on request)

Inputs OPEN, STOP, CLOSE, EMERGENCY, I/O interface, MODE (via opto-isolator thereof OPEN,
STOP, CLOSE, MODE with one common and EMERGENCY, I/O interface respectively without common)
- OPEN, STOP, CLOSE, EMERGENCY control inputs
- I/O interface: Selection of control type (fieldbus interface or additional input signals)
- MODE: Selection between open-close duty (OPEN, STOP, CLOSE) or modulating duty (0/4 – 20
mA position setpoint)
- Additionally 1 analogue input (0/4 – 20 mA) for position setpoint
Inputs OPEN, STOP, CLOSE, EMERGENCY, I/O interface, MODE (via opto-isolator thereof OPEN,
STOP, CLOSE, MODE with one common and EMERGENCY, I/O interface respectively without common)
- OPEN, STOP, CLOSE, EMERGENCY control inputs
- I/O interface: Selection of control type (fieldbus interface or additional input signals)
- MODE: Selection between open-close duty (OPEN, STOP, CLOSE) or modulating duty (0/4 – 20
mA position setpoint)
- Additionally 1 analogue input (0/4 – 20 mA) for setpoint position and 1 analogue input (0/4 – 20 mA)
for actual process value

Control voltage and current consump- Standard
tion of optional, digital additional inOptions:
puts

DC current
Voltages
Volt

2 free analogue inputs (0/4 – 20 mA), 4 free digital inputs
- Signal transmission is made via fieldbus interface

24 48 60 110 125 220

24 V DC, current consumption: approx. 10 mA per input
48 V DC, current consumption: approx. 7 mA per input
60 V DC, current consumption: approx. 9 mA per input
115 V DC, current consumption: approx. 15 mA per input
100 – 120 V AC, current consumption : approx. 15 mA per input

All input signals must be supplied with the same potential.

Permissible voltage deviation: (on request)

Status signals

Via Profibus DP interface

External supply of the electronics
(option)

24 V DC +20 %/–15 %
Current consumption: Basic version approx. 250 mA, with options up to 500 mA
External power supply must have reinforced insulation against mains voltage in accordance with IEC 610101 and may only be supplied by a circuit limited to 150 VA in accordance with IEC 61010-1.

Fieldbus interface with additional
output signals (option)

●

Current consumption

Current consumption of the actuator controls depending on mains voltage:
For permissible variation of mains voltage of ±10 %:
●
100 to 120 V AC = max. 740 mA
●
208 to 240 V AC = max. 400 mA
●
380 to 500 V AC = max. 250 mA
●
515 to 690 V AC = max. 200 mA
For permissible variation of mains voltage of ±30 %:
100 to 120 V AC = max. 1,200 mA
●
208 to 240 V AC = max. 750 mA
●
380 to 500 V AC = max. 400 mA
●
515 to 690 V AC = max. 400 mA

Additional, binary output signals (only available in combination with additional input signals (option)
6 programmable output contacts:
- 5 potential-free NO contacts with one common, max. 250 V AC, 1 A (resistive load)
Default configuration: End position CLOSED, end position OPEN, selector switch REMOTE, torque
fault CLOSE, torque fault OPEN
- 1 potential-free change-over contact, max. 250 V AC, 5 A (resistive load)
Default configuration: Collective fault signal (torque fault, phase failure, motor protection tripped)

●

●

●

Overvoltage category

Category III according to IEC 60364-4-443

Rated power

Actuator controls are designed for nominal motor power, refer to Electrical data pertaining to the actuator

●

●

6 programmable output contacts:
- 5 potential-free change-over contacts with one common, max. 250 V AC, 1 A (resistive load)
- 1 potential-free change-over contact, max. 250 V AC, 5 A (resistive load)
6 programmable output contacts:
- 6 potential-free change-over contacts without one common, max. 250 V AC, 5 A (resistive load)
6 programmable output contacts:
- 4 mains failure proof potential-free NO contacts with one common, max. 250 V AC, 1 A (resistive
load), 1 potential-free NO contact, max. 250 V AC, 1 A (resistive load), 1 potential-free change-over
contact, max. 250 V AC, 5 A (resistive load)
6 programmable output contacts:
- 4 mains failure proof potential-free NO contacts, max. 250 V AC, 5 A (resistive load), 2 potentialfree change-over contacts, max. 250 V AC, 5 A (resistive load),

All binary output signals must be supplied with the same potential.
Analogue output signal for position feedback
- Galvanically isolated position feedback 0/4 – 20 mA (load max. 500 ˖)

●

We reserve the right to alter data according to improvements made. Previous documents become invalid with the issue of this document.

We reserve the right to alter data according to improvements made. Previous documents become invalid with the issue of this document.
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Features and functions

Features and functions

Voltage output

Standard:

Auxiliary voltage 24 V DC: max. 100 mA for supply of control inputs, galvanically isolated
from internal voltage supply.

Option:

Auxiliary voltage 115 V AC: max. 30 mA for supply of control inputs, galvanically isolated
from internal voltage supply
(Not possible in combination with PTC tripping device)

Profibus DP-V1 (option)

Access to parameters, the electronic name plate and the operating and diagnostic data with acyclic write/read
services

Profibus DP-V2 (option)

Redundancy behaviour according to Profibus DP-V2 specification no. 2.212 (Primary and Backup with
RedCom)
Synchronisation of time between actuator controls and Profibus master with subsequent time stamp of the
most important events such as malfunctions, end position and torque signals from actuator controls

Redundancy (option)

Requires Profibus DP-V2 (option)
Redundant line topology with universal redundancy behaviour according to AUMA redundancy I or II
Redundant line topology and redundancy behaviour according to Profibus DP-V2 specification no. 2.212
(Primary and Backup with RedCom)

FO cable connection (option)

●
●

●
●
●

●
●

Local controls

Application functions

Standard:

●
●

●

●
●

Options:

●

●

Safety functions

Standard:

●

Options:

●

Wave length: 1,310 mm
FO coupler by EKS required at DCS, reference addresses: AUMA or www.eks-engel.com

Standard:

●
●

●

●

Option:

●

Selector switch: LOCAL - OFF - REMOTE (lockable in all three positions)
Push buttons OPEN, STOP, CLOSE, RESET
- Local STOP
The actuator can be stopped via push button STOP of local controls if the selector
switch is in position REMOTE. (Not activated when leaving the factory.)

●

6 indication lights:
- End position and running indication CLOSED (yellow), torque fault CLOSE (red),
motor protection tripped (red), torque fault OPEN (red), end position and running indication OPEN (green), Bluetooth (blue)

●

Graphic LC display: illuminated

●

Special colours for the indication lights:
- End position CLOSED (green), torque fault CLOSE (blue), torque fault OPEN (yellow),
motor protection tripped (violet), end position OPEN (red)

●

Monitoring functions

●
●
●

Bluetooth
Communication interface

●

●

Connector types: ST or SC connector
FO cables
- Multi-mode: 62,5(50)/125 μm, range approx. 2.5 km (max. 2.0 dB/km)
- Single-mode: 9/125 μm, range approx. 15 km (max. 0.4 dB/km)
Topologies: Line, star and redundant loop (with single-channel Profibus DP interface)
Baud rate: up to 1.5 Mbit/s
Optical budget:
- Multi-mode: 13 dB
- Single-mode: 17 dB

●

Bluetooth class II chip, version 2.1: With a range up to 10 m in industrial environments, supports the SPP
Bluetooth profile (Serial Port Profile).
Required accessories:
●
AUMA CDT (Commissioning and Diagnostic Tool for Windows-based PC)
●
AUMA Assistant App (Commissioning and Diagnostic Tool for Android devices)

●
●
●
●

Diagnostic functions

●
●

●
●

●

Motor protection evaluation

Selectable type of seating, limit or torque seating for end position OPEN and end position
CLOSED
Torque by-pass: Adjustable duration (with adjustable peak torque during start-up time)
Start and end of stepping mode as well as ON and OFF times can be set individually for
directions OPEN and CLOSE, 1 to 1,800 seconds
Any 8 intermediate positions: can be set between 0 and 100 %, reaction and signal behaviour programmable
Running indication blinking: can be set
Positioner
- Position setpoint via Profibus DP interface
- Automatic adaptation of dead band (adaptive behaviour selectable)
- Change-over between OPEN-CLOSE control and setpoint control possible viafieldbus
interface Profibus DP interface
PID process controller: with adaptive positioner, via 0/4 – 20 mA analogue inputs for
process setpoint and actual process value
Multiport valve: Up to 16 positions, signals (pulse or edge)
Automatic deblocking: Up to 5 operation trials, travel time in opposite direction can be
set
Static and dynamic torque recording for both rotation directions with torque measurement
flange as additional accessory
EMERGENCY operation (programmable behaviour)
- Via additional input (option, low aktive) or via fieldbus interface
- Reaction can be selected: Stop, run to end position CLOSED, run to end position
OPEN, run to intermediate position
- Torque monitoring can be by-passed during EMERGENCY operation
- Thermal protection can be by-passed during EMERGENCY operation (only in combination with thermoswitch within actuator, not with PTC thermistor).
Release of local controls via fieldbus interface. Thus, actuator operation can be enabled
or disabled via push buttons on local controls.
Local STOP
- The actuator can be stopped via push button Stop of local controls if the selector
switch is in position REMOTE. (Not activated when leaving the factory.)
Interlock for main/by-pass valve: Enabling the operation commands OPEN or CLOSE
via fieldbus interface
EMERGENCY Stop push button (latching): interrupts electrical operation, irrespective of
the selector switch position.
PVST (Partial Valve Stroke Test): programmable to check the function of both actuator
and actuator controls: Direction, stroke, operation time, reversing time

Valve overload protection: adjustable, results in switching off and generates fault signal
Motor temperature monitoring (thermal monitoring): results in switching off and generates fault indication
Monitoring the heater within actuator: generates warning signal
Monitoring of permissible on-time and number of starts: adjustable, generates warning signal
Operation time monitoring: adjustable, generates warning signal
Phase failure monitoring: results in switching off and generates fault signal
Automatic correction of rotation direction upon wrong phase sequence (3-ph AC current)
Electronic device ID with order and product data
Logging of operating data: A resettable counter and a lifetime counter each for:
- Motor running time, number of starts, torque switch trippings in end position CLOSED, limit switch
trippings in end position CLOSED, torque switch trippings in end position OPEN, limit switch trippings
in end position OPEN, torque faults CLOSE, torque faults OPEN, motor protection trippings
Time-stamped event report with history for setting, operation and faults
Status signals according to NAMUR recommendation NE 107: "Failure", "Function check", "Out of
specification", "Maintenance required"
Torque characteristics (for version with MWG in actuator):
- 3 torque characteristics (torque-travel characteristic) for opening and closing directions can be saved
separately.
- Torque characteristics stored can be shown on the display.

Standard:

Monitoring the motor temperature in combination with thermoswitches within actuator motor

Options:

●
●

Thermal overload relay in controls combined with thermoswitches within actuator
PTC tripping device in combination with PTC thermistors within actuator motor
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Technical data Actuator controls

Features and functions

Commands and signals of the Profibus DP interface

Overvoltage protection (option)

Protection of the actuator and control electronics against overvoltages on the fieldbus cables of up to 4 kV

Electrical connection

Standard:

AUMA plug/socket connector with screw-type connection

Option:

Gold-plated control plug (sockets and plugs)

Threads for cable entries
Wiring diagram (basic version)

Standard:

Metric threads

Options:

Pg-threads, NPT-threads, G-threads

Process representation output (com- OPEN, STOP, CLOSE, position setpoint, RESET, EMERGENCY operation command, enable local controls,
mand signals)
Interlock OPEN/CLOSE
Process representation input (feedback signals)

●
●
●
●
●

TPCAA000-1A1-A000 TPA00R1AA-0A1-000

●
●

Further options for Non-intrusive version with MWG in the actuator

●

Setting of limit and torque switching via local controls
Torque feedback signal

Wiring diagram (basic version)

●

Via Profibus DP interface
Galvanically isolated analogue output 0/4 – 20 mA (load max. 500 ˖). Option, only possible in combination
with output contacts.

Process representation input (fault
signals)

●
●
●

TPCAA000-1A1-A000 TPA00R100-0I1-000

●

Automatic baud rate recognition

Setting the fieldbus address

The Profibus DP address is set via the actuator controls display.

Motor protection tripped
Torque switch tripped in mid-travel
Failure of analogue customer inputs
One phase missing

Behaviour on loss of communication The behaviour of the actuator is programmable:
●
Stop in current position
●
Travel to end position OPEN or CLOSED
●
Travel to any intermediate position
●
Execute last received operation command

Settings/programming the Profibus DP interface
Baud rate setting

End positions OPEN, CLOSED
Actual position value
Actual torque value, requires MWG in actuator
Selector switch in position LOCAL/REMOTE
Running indication (directional)
Torque switches OPEN, CLOSED
Limit switches OPEN, CLOSED
Manual operation by handwheel or via local controls
Analogue (2) and digital (4) customer inputs

Configurable process representation For optimum adaptation to the process control system, the process representation input (feedback) can be
via GSD file
freely configured.
Service conditions
General Profibus DP interface data

Use

Indoor and outdoor use permissible

Communication protocol

Profibus DP according to IEC 61158 and IEC 61784

Mounting position

Any position

Network topology

Line (fieldbus) structure. When using repeaters, tree structures can also be implemented. Coupling and
uncoupling of devices during operation without affecting other devices is possible.

Installation altitude

ื 2,000 m above sea level
> 2,000 m above sea level, on request

Transmission medium

Twisted, screened copper cable according to IEC 61158

Ambient temperature

Standard:

–30 °C to +70 °C

Profibus DP interface

EIA-485 (RS-485)

Options:

–60 °C to +60 °C, extreme low temperature version

Transmission rate/cable length

Baud rate (kbit/s)

Max. cable length
Possible cable length with repeater (total
network cable length):
(segment length) without repeater

9.6 – 93.75

1,200 m

approx. 10 km

187.5

1,000 m

approx. 10 km

500

400 m

approx. 4 km

1 500

200 m

approx. 2 km

Device types

DP master class 1, e.g. central controllers such as PLC, PC, ...
DP master class 2, e.g. programming/configuration tools
DP slave, e.g. devices with digital and/or analogue inputs/outputs such as actuators, sensors

Number of devices

32 devices without repeater, with repeater expandable to 126

Fieldbus access

Token-passing between masters and polling for slaves. Mono-master or multi-master systems are possible.

Supported Profibus DP functions

Cyclic data exchange, sync mode, freeze mode, fail safe mode

Profibus DP ident no.

0x0C4F:

Standard applications with Profibus DP-V0 and DP-V1

0x0CBD:

Applications with Profibus DP-V2

Low temperature versions incl. heating system for connection to external power supply 230
V AC or 115 V AC, or internal version 400 V AC.
Humidity

Up to 100 % relative humidity across the entire permissible temperature range

Enclosure protection according to EN Standard:
60529
Option:

IP68
Terminal compartment additionally sealed against interior of actuator controls (double sealed)

According to AUMA definition, enclosure protection IP68 meets the following requirements:
Depth of water: Maximum 8 m head of water
●
Duration of continuous immersion in water: Maximum 96 hours
●
Up to 10 operations during continuous immersion
●
Modulating duty is not possible during continuous immersion.
●

Pollution degree according to IEC
60664-1

Pollution degree 4 (when closed), pollution degree 2 (internal)

Vibration resistance according to IEC 1 g, from 10 Hz to 200 Hz
60068-2-6
Resistant to vibration during start-up or for failures of the plant. However, a fatigue strength may not be
derived from this. (Not valid in combination with gearboxes)
Corrosion protection

Standard:

KS: Suitable for use in areas with high salinity, almost permanent condensation, and high
pollution.

Option:

KX: Suitable for use in areas with extremely high salinity, permanent condensation, and high
pollution.

Coating

Double layer powder coating
Two-component iron-mica combination

Colour

Standard:

AUMA silver-grey (similar to RAL 7037)

Option:

Available colours on request
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Profibus DP
Technical data Actuator controls
Accessories
Wall bracket

For actuator controls mounted separately from the actuator, including plug/socket connector. Connecting
cable on request.
Recommended for high ambient temperatures, difficult access, or heavy vibration during service.
Cable length between actuator and actuator controls is max. 100 m (Not suitable for version with potentiometer in the actuator). Instead of the potentiometer, the actuator has to be equipped with an electronic
position transmitter. (MWG requires a separate data cable.)

Programming software

AUMA CDT (Commissioning and Diagnostic Tool for Windows-based PC)
AUMA Assistant App (Commissioning and Diagnostic Tool for Android devices)

Torque measurement flange DMF

Accessory for torque measurement for SA/SAR 07.2 – SA/SAR 16.2

Further information
Weight

Approx. 7 kg (with AUMA plug/socket connector)

EU Directives

Electromagnetic Compatibility (EMC): (2014/30/EU)
Low Voltage Directive: (2014/35/EU)
Machinery Directive: (2006/42/EC)

Reference documents

Brochure Electric actuators for industrial valve automation
Dimensions Multi-turn actuators with AUMATIC integral controls
Dimensions Part-turn actuators with AUMATIC integral controls
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Technical data Multi-turn actuators for open-close duty with 3-phase AC motors

Type

SA 07.2

SA 07.6

SA 10.2

SA 14.2

SA 14.6

SA 16.2

Torque range1)

Output speed
rpm

50 Hz

60 Hz

4
5.6
8
11
16
22
32
45
63
90
125
180
4
5.6
8
11
16
22
32
45
63
90
125
180
4
5.6
8
11
16
22
32
45
63
90
125
180
4
5.6
8
11
16
22
32
45
63
90
125
180
4
5.6
8
11
16
22
32
45
63
90
125
180
4
5.6
8
11
16
22
32
45
63
90
125
180

4.8
6.7
9.6
13
19
26
38
54
75
108
150
216
4.8
6.7
9.6
13
19
26
38
54
75
108
150
216
4.8
6.7
9.6
13
19
26
38
54
75
108
150
216
4.8
6.7
9.6
13
19
26
38
54
75
108
150
216
4.8
6.7
9.6
13
19
26
38
54
75
108
150
216
4.8
6.7
9.6
13
19
26
38
54
75
108
150
216

Min.
[Nm]

10

S2-15 min S2-30 min
Max.
Max.
[Nm]
[Nm]

30

Valve attachment2)

Number of
starts

20

Max.
[1/h]

Handwheel
Weight3)

Standard Option
EN ISO
DIN
5210
3210

60

Max. Ø
rising stem
[mm]

F07

–

26

F10

G0

34

Ø
[mm]

160

25

20

60

40

50

40

120

90

250

180

F10

G0

34

160

60

F10

G0

40

200

60

F14

G1/2

57

315

140

500

360

400

60

F14

G1/2

57

400

290

1 000

710

400

60

800

26

70

200

200

–

30

100

100

60

F07

F16

G3

75

570

1) – 3) Refer to notes on page 2.
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500

Reduct.
ratio
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
5.5 : 1
4:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
5.5 : 1
4:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
5.5 : 1
4 :1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
5.5 : 1
4:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
5.5 : 1
4:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
11 : 1
8:1
5.5 : 1
4:1

General information
AUMA NORM multi-turn actuators require electric controls.
For sizes SA 07.2 – SA 16.2, AUMA offer AM or AC actuator controls. These can also easily be mounted to the actuator at a later date.

approx.
[kg]
Notes on table on page 1
1) Torque range
19

2) Valve attachment

The tripping torque is adjustable for directions OPEN and CLOSE within the indicated torque range.
Indicated ﬂange sizes apply for output drive types A and B1.
Refer to dimension sheets for further output drive types.

3) Weight

Indicated weight includes AUMA NORM multi-turn actuator with 3-phase AC motor, electrical connection in
standard version, output drive type B1 and handwheel.

20

Features and functions
Type of duty

Standard:

Short-time duty S2 - 15 min, classes A and B according to EN 15714-2

Option:

Short-time duty S2 - 30 min, classes A and B according to EN 15714-2

For nominal voltage and +40 °C ambient temperature and at load with 35 % of the max. torque.

20

Motors

3-phase AC asynchronous motor, type IM B9 according to IEC 60034-7, IC410 cooling procedure according to
IEC 60034-6

Mains voltage, mains frequency

Standard voltages:
3-phase AC current
Voltages/frequencies

21

Volt

380

400

415

440

460

480

500

Hz

50

50

50

60

60

60

50

Special voltages:

22

3-phase AC current
Voltages/frequencies

25

Volt

220

230

240

525

575

600

660

690

Hz

50

50

50

50

60

60

50

50

Further voltages on request
Permissible variation of mains voltage: ±10 %
Permissible variation of mains frequency: ±5 %

44

Overvoltage category
Insulation class

Motor protection
48

Category III according to IEC 60364-4-443
Standard:

F, tropicalized

Option:

H, tropicalized

Standard:

Thermoswitches (NC)

Option:

PTC thermistors (according to DIN 44082)
PTC thermistors additionally require a suitable tripping device in the actuator controls.

Self-locking

Self-locking: Output speeds up to 90 rpm (50 Hz) or 108 rpm (60 Hz)
NOT self-locking: Output speeds from 125 rpm (50 Hz) or 150 rpm (60 Hz)
Multi-turn actuators are self-locking if the valve position cannot be changed from standstill while torque acts
upon the output drive.

46

Motor heater (option)

Voltages:

110 – 120 V AC, 220 – 240 V AC or 380 – 480 V AC

Power depending on the size 12.5 – 25 W
53

Manual operation

Manual drive for setting and emergency operation, handwheel does not rotate during electrical operation
Options:

Handwheel lockable
Handwheel stem extension
Power tool for emergency operation with square 30 mm or 50 mm

67

Indication for manual operation
(option)

Indication whether manual operation is active/not active via single switch (1 change-over contact)

Electrical connection

Standard:
Options:

79

Terminals or crimp connection
Gold-plated control plug (sockets and plugs)

Threads for cable entries
83

AUMA plug/socket connector with screw-type connection

Standard:

Metric threads

Options:

Pg-threads, NPT-threads, G-threads
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Technical data Multi-turn actuators for open-close duty with 3-phase AC motors

Terminal plan
Valve attachment

Enclosure protection according to
EN 60529

TPA00R1AA-101-000 (basic version)
Standard:

B1 according to EN ISO 5210

Options:

A, B2, B3, B4 according to EN ISO 5210
A, B, D, E according to DIN 3210
C according to DIN 3338

Limit switching

Counter gear mechanism for end positions OPEN and CLOSED
Turns per stroke: 2 to 500 (standard) or 2 to 5,000 (option)
Standard:

Single switches (1 NC and 1 NO) silver contact (Ag) for each end position, not galvanically
isolated

Options:

Tandem switches (2 NC and 2 NO) for each end position, switches galvanically isolated

IP68 with AUMA 3-phase AC motor
For special motors, differing enclosure protection is possible

Option:

DS terminal compartment additionally sealed against interior of actuator (double sealed)

According to AUMA deﬁnition, enclosure protection IP68 meets the following requirements:
x Depth of water: maximum 8 m head of water
x Duration of continuous immersion in water: Max. 96 hours
x Up to 10 operations during continuous immersion

Special valve attachments: AF, AK, AG, B3D, ED, DD, IB1, IB3
A prepared for permanent lubrication of stem
Electromechanical control unit

Standard:

Pollution degree according to IEC
60664-1

Pollution degree 4 (when closed), pollution degree 2 (internal)

Vibration resistance according to
IEC 60068-2-6

2 g, 10 to 200 Hz (AUMA NORM), 1 g, 10 to 200 Hz (for actuators with AM or AC integral controls)

Corrosion protection

Standard:

KS

Suitable for use in areas with high salinity, almost permanent condensation, and high
pollution.

Options:

KX

Suitable for use in areas with extremely high salinity, permanent condensation, and high
pollution.

KX-G

Same as KX, however aluminium-free version (outer parts)

Resistant to vibration during start-up or for failures of the plant. However, a fatigue strength may not be derived
from this. Valid for multi-turn actuators in version AUMA NORM and in version with integral actuator controls,
each with AUMA plug/socket connector. Not valid in combination with gearboxes.

Triple switches (3 NC and 3 NO) for each end position, switches galvanically isolated
Intermediate position switch (DUO limit switching), adjustable for each direction of operation
Gold plated contacts (Au), recommended for low voltage actuator controls
Torque switching

Torque switching adjustable for directions OPEN and CLOSE
Standard:

Single switches (1 NC and 1 NO) silver contact (Ag) for each direction, not galvanically isolated

Options:

Tandem switches (2 NC and 2 NO) for each direction, switches galvanically isolated

Coating

Double layer powder coating
Two-component iron-mica combination

Colour

Standard:

AUMA silver-grey (similar to RAL 7037)

Option:

Available colours on request

Gold plated contacts (Au), recommended for low voltage actuator controls
Position feedback signal, analogue
(options)

Potentiometer or 0/4 – 20 mA (electronic position transmitter)

Mechanical position indicator
(option)

Continuous indication, adjustable indicator disc with symbols OPEN and CLOSED

Running indication

Blinker transmitter

Heater in switch compartment

Standard:

Self-regulating PTC heater, 5 – 20 W, 110 – 250 V AC/DC

Options:

24 – 48 V AC/DC or 380 – 400 V AC

Lifetime

AUMA multi-turn actuators meet or exceed the lifetime requirements of EN 15714-2. Detailed information can
be provided on request.

Noise level

< 72 dB (A)

Further information
EU Directives

Electromagnetic Compatibility (EMC): (2014/30/EU)
Low Voltage Directive: (2014/35/EU)

A resistance type heater of 5 W, 24 V AC is installed in the actuator in combination with AM or AC actuator
controls.

Machinery Directive: (2006/42/EC)
Reference documents

Brochure Electric actuators for industrial valve automation

Electronic control unit (only in combination with AC actuator controls)

Dimensions SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2

Non-intrusive setting (option)

MWG magnetic limit and torque transmitter
Turns per stroke: 1 to 500 (standard) or 10 to 5,000 (option)

Electrical data SA 07.2 – SA 16.2 with 3-phase AC motors

Position feedback signal

Via actuator controls

Technical data Electronic position transmitter/potentiometer

Torque feedback signal

Via actuator controls

Technical data Sizing of reduction gearings for mechanical position indication, potentiometers, EWG, RWG and
IWG

Mechanical position indicator
(option)

Continuous indication, adjustable indicator disc with symbols OPEN and CLOSED

Running indication

Blinker transmitter

Heater in switch compartment

Resistance type heater with 5 W, 24 V AC

Technical data for switches

Service conditions
Use

Indoor and outdoor use permissible

Mounting position

Any position

Installation altitude

≤ 2,000 m above sea level
> 2,000 m above sea level on request

Ambient temperature

Standard:

–30 °C to +70 °C

Options:

–40 °C to +80 °C
–60 °C to +60 °C
0 °C to +120 °C

Humidity

Up to 100 % relative humidity across the entire permissible temperature range
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Technical data Part-turn actuators for open-close duty with 3-phase AC motors

Type

Operating time for Torque range1)
90°
in seconds

SQ 05.2

SQ 07.2

SQ 10.2

SQ 12.2

SQ 14.2

50 Hz

60 Hz

4
5.6
8
11
16
22
32
63
4
5.6
8
11
16
22
32
63
8
11
16
22
32
42
63
11
16
22
32
45
63
84
125
24
36
48
72
100

3
4.5
6
9
12
17
25
50
3
4.5
6
9
12
17
25
50
6
9
12
17
25
35
50
9
12
17
25
35
50
70
108
20
30
40
60
85

Min.
[Nm]

50

100

Max.
[Nm]

150

300

Valve attachment

Valve shaft

Handwheel

600

Standard
EN ISO
5211

F05/F07

F05/F07

Option
EN ISO
5211

F10

F10

Cylindrical
max.
[mm]

25.4

25.4

Square
max.
[mm]

22

22

Two-ﬂat
max.
[mm]

22

22

Ø mm Turns for 90°

160

160

F10

F12

38

30

27

200

900

400

F12

F14

50

36

41

200

1,200

1,800
800

Mains voltage, mains frequency

Standard voltages:
3-phase AC current
Voltages/frequencies

450

200

Weight

F14

F16

60

46

46

200

2,400

11
16
11
16
11
16
11
11
11
16
11
16
11
16
11
11
11
15
11
15
11
15
11
30
22
30
22
30
22
30
22
70
51
70
51
70

approx.
[kg]

Volt

220

230

380

380

400

400

415

440

460

480

500

Hz

60

50

50

60

50

60

50

60

60

60

50

Special voltages:
212)

3-phase AC current
Voltages/frequencies

273)

Volt

220

440

525

575

600

660

690

Hz

50

50

50

60

60

50

50

Further voltages on request
Permissible variation of mains voltage: ±10 %
212)
273)

Permissible variation of mains frequency: ±5 %
Overvoltage category
Insulation class

Motor protection
2)

26

Category III according to IEC 60364-4-443
Standard:

F, tropicalized

Option:

H, tropicalized

Standard:

Thermoswitches (NC)

Option:

PTC thermistors (according to DIN 44082)
PTC thermistors additionally require a suitable tripping device in the actuator controls.

313)
Motor heater (option)

Swing angle
352)

433)

Self-locking
Manual operation

Voltages:

110 – 120 V AC, 220 – 240 V AC or 380 - 480 V AC

Power:

12.5 W

Standard:

Adjustable between 75° and < 105°

Optionen:

15° to < 45°, 45° bis < 75°, 105° to < 135°, 135° to < 165°, 165° to < 195°, 195° to < 225°

Yes (Part-turn actuators are self-locking if the valve position cannot be changed from standstill while torque acts
upon the output drive.)
Manual drive for setting and emergency operation, handwheel does not rotate during electrical operation
Options:

442)

553)

Power tool for emergency operation with square 30 mm or 50 mm
Indication for manual operation
(option)

General information
Part-turn actuators AUMA NORM require external controls.
For sizes SQ 05.2 – SQ 14.2, AUMA offer AM or AC actuator controls. These can also easily be mounted to the actuator at a later date.

Handwheel lockable
Handwheel stem extension

Electrical connection

Indication whether manual operation is active/not active via single switch (1 change-over contact)
For further information refer to separate data sheet Technical data for switches.
Standard:

AUMA plug/socket connector with screw-type connection

Options:

Terminals or crimp connection
Gold-plated control plug (sockets and plugs)

Threads for cable entries

Notes on table
1) Torque range

The tripping torque is adjustable for directions OPEN and CLOSE within the indicated torque range.

2) Weight

Indicated weight includes part-turn actuator AUMA NORM with 3-phase AC motor, standard electrical connection, unbored coupling and handwheel

3) Weight with base and lever

Indicated weight includes part-turn actuator AUMA NORM with 3-phase AC motor, standard electrical connection, and handwheel, including base and lever

Standard:

Metric threads

Options:

Pg-threads, NPT-threads, G-threads

Terminal plan

TPA 00R1AA-101-000 (Basic version)

Splined coupling for connection to the
valve shaft

Standard:

Coupling without bore

Options:

Machined coupling with bore and keyway, square bore or bore with two-ﬂats according to EN
ISO 5211

Valve attachment

Dimensions according to EN ISO 5211 without spigot

Features and functions
Type of duty

Motors

Short-time duty S2 - 15 min, classes A and B according to EN 15714-2

With base and lever (option)

For nominal voltage, +40 °C ambient temperature and at load with 35 % of the max. torque

Swing lever

3-phase AC asynchronous motor, type IM B9 according to IEC 60034-7, IC410 cooling procedure according to
IEC 60034-6

Made of spheroidal cast iron with two or three bores for ﬁxing a lever arrangement. Considering the installation
conditions, the lever may be mounted to the output shaft in any desired position.

Ball joints (option)

Two ball joints matching the lever, including lock nuts and two welding nuts, suitable for pipe according to
dimension sheet

Fixing

Base with four holes for fastening screws
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SQ 05.2 – SQ 14.2
AUMA NORM

SQ 05.2 – SQ 14.2
AUMA NORM

Technical data Part-turn actuators for open-close duty with 3-phase AC motors

Technical data Part-turn actuators for open-close duty with 3-phase AC motors
Corrosion protection

Electromechanical control unit
Limit switching

Standard:

Single switch (1 NC and 1 NO) for each end position, not galvanically isolated

Options:

Tandem switch (2 NC and 2 NO) for each end position, switch galvanically isolated
Triple switch (3 NC and 3 NO) for each end position, switch galvanically isolated
Intermediate position switches (DUO limit switching), adjustable for each direction of operation

Switch contact materials

KS

Suitable for use in areas with high salinity, almost permanent condensation, and high
pollution.

Options:

KX

Suitable for use in areas with extremely high salinity, permanent condensation, and
high pollution.

KX-G

Same as KX, however aluminium-free version (outer parts)

Counter gear mechanism for end positions OPEN and CLOSED
Turns per stroke: 2 to 500 (standard) or 2 to 5,000 (option)

Torque switching

Standard:

Coating

Double layer powder coating
Two-component iron-mica combination

Colour

Standard:

AUMA silver-grey (similar to RAL 7037)

Option:

Available colours on request

Torque switching adjustable for directions OPEN and CLOSE
Standard:

Single switch (1 NC and 1 NO) for each direction, not galvanically isolated

Option:

Tandem switch (2 NC and 2 NO) for each direction, switch galvanically isolated

Standard:

Silver (Ag)

Option:

Gold (Au), recommended for low voltage actuator controls

Position feedback signal, analogue
(options)

Potentiometer or 0/4 – 20mA (electronic position transmitter)

Mechanical position indicator

Continuous indication, adjustable indicator disc with symbols OPEN and CLOSED

Lifetime

AUMA part-turn actuators meet or exceed the lifetime requirements of EN 15714-2. Detailed information can be
provided on request.

Further information
EU Directives

Electromagnetic Compatibility (EMC): (2014/30/EU)
Low Voltage Directive: (2014/35/EU)
Machinery Directive: (2006/42/EC)

Reference documents

Running indication

Blinker transmitter

Heater in switch compartment

Standard:

Self-regulating PTC heater, 5 – 20 W, 110 – 250 V AC/DC

Options:

24 – 48 V AC/DC or 380 – 400 V AC

A resistance type heater of 5 W, 24 V AC is installed in the actuator in combination with the AM or AC actuator
controls.

Brochure Electric actuators for industrial valve automation
Dimensions Part-turn actuators SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2
Electrical data Part-turn actuators SQ 05.2 – SQ 14.2 with 3-phase AC motors
Technical data Electronic position transmitter/potentiometer
Technical data for switches
Technical data Sizing of reduction gearings

Electronic control unit (option, only in combination with AC actuator controls)
Non-Intrusive setting

Magnetic limit and torque transmitter (MWG)

Position feedback signal

Via actuator controls

Torque feedback signal

Via actuator controls

Mechanical position indicator

Continuous indication, adjustable indicator disc with symbols OPEN and CLOSED

Running indication

Blinking signal via actuator controls

Heater in switch compartment

Resistance type heater with 5 W, 24 V AC

Service conditions
Use

Indoor and outdoor use permissible

Mounting position

Any position

Installation altitude

≤ 2,000 m above sea level
> 2,000 m above sea level on request

Ambient temperature

Standard:
Options:

–30 °C to +70 °C
–40 °C to +80 °C
–60 °C to +60 °C
0 °C to +120 °C

Humidity

Up to 100 % relative humidity across the entire permissible temperature range

Enclosure protection according to
EN 60529

Standard:

IP68 with AUMA 3-phase AC motor

Option:

Terminal compartment additionally sealed against interior of actuator (double sealed)

According to AUMA deﬁnition, enclosure protection IP68 meets the following requirements:
 Depth of water: maximum 8 m head of water
 Duration of continuous immersion in water: Max. 96 hours
 Up to 10 operations during continuous immersion
Pollution degree according to IEC
60664-1

Pollution degree 4 (when closed), pollution degree 2 (internal)

Vibration resistance according to
IEC 60068-2-6

2 g, 10 to 200 Hz (AUMA NORM), 1 g, 10 to 200 Hz (for actuators with AM or AC integral controls)
Resistant to vibration during start-up or for failures of the plant. However, a fatigue strength may not be derived
from this. Valid part-turn actuators in version AUMA NORM (with AUMA plug/socket connector, without actuator controls).
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Descripción
CM 1-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N

Código: 96935390
Bomba centrífuga de aspiración axial compacta, fiable, horizontal y multietapas con puerto de aspiración axial y
puerto de descarga radial. El eje, los impulsores y las cámaras están fabricados en acero inoxidable. Las piezas
de entrada y descarga están fabricadas en fundición. El cierre mecánico es de junta tórica y no equilibrado, y
posee un diseño especial. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de roscas de tubería Whitworth
internas, Rp (ISO 7/1).
La bomba está equipada con un motor asíncrono de 1 fases, refrigerado por ventilador y montado sobre soportes.

Más información acerca del producto
La bomba y el motor están integrados en un diseño compacto y de fácil uso. La bomba está unida a una placa de
base de baja altura que hace de ella un equipo ideal para la instalación en sistemas en los que el carácter
compacto resulta especialmente importante.
El moderno diseño del cierre mecánico y los materiales de los que se compone garantizan la máxima resistencia
al desgaste, un óptimo nivel de adherencia, un excelente comportamiento durante la marcha en seco y una
prolongada vida útil.
No se requieren herramientas especiales para llevar a cabo el mantenimiento de la bomba. Las piezas de
repuesto están disponibles en forma de kits, en solitario y a granel, y su entrega puede llevarse a cabo
rápidamente. Encontrará vídeos de aprendizaje acerca del mantenimiento en www.youtube.com.

Bomba
La combinación de un anillo de tope y una arandela Nord-lock® garantiza la fijación estanca y fiable de las
tuberías separadoras del impulsor al eje estriado de la bomba. Es posible desmontar e instalar las piezas
hidráulicas desde el lado de la bomba. La pieza de entrada, las cámaras y la pieza de descarga se mantienen
sujetas por medio de cuatro pernos de anclaje.
La bomba está equipada con un cierre de junta tórica no equilibrado con sistema de transmisión rígida de par.
Posee un cierre de transmisión fijo que garantiza la rotación fiable de todas las piezas. El cierre dinámico
secundario es una junta tórica.
Cierre primario:
• Material del anillo del cierre giratorio: óxido de aluminio (alúmina)
• Material del asiento estacionario: grafito de carbono impregnado con resina
El grafito de carbono y la alúmina componen un buen cierre a todos los niveles para aplicaciones que no
presentan grandes exigencias.
A menudo, la resistencia a la corrosión se limita a aguas con un pH comprendido entre 5 y 10.
No se recomienda el uso con líquidos a más de 90 °C.
El cierre admite condiciones de marcha en seco durante períodos cortos de tiempo.
Material del cierre secundario: EPDM (caucho de etileno-propileno)
El EPDM posee una excelente resistencia al agua caliente. El EPDM no es apto para el uso con aceites
minerales.

El eje de la bomba se encuentra conectado al eje del motor por medio de un accesorio ceñidor de rosca hacia la
izquierda. El eje no se puede desmontar.
Impresión del WinCAPS Grundfos [2021.09.005]
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Descripción

Motor

Datos técnicos

NONE

Líquido:
Líquido bombeado:
Agua
Rango de temperatura del líquido: -20 .. 90 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:
Densidad:
998.2 kg/m³

20 °C

Técnico:
Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba:
Caudal nominal:
1.7 m³/h
Altura nominal:
24.6 m
Código del cierre:
AVBE
Homologaciones:
CE,WRAS,ACS,EAC
Tolerancia de curva:
ISO9906:2012 3B
Materiales:
Cuerpo hidráulico:
Carcasa de la bomba:
Impulsor:

Descripción
Otros:
Posición de caja de conexiones: 12
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.7
Peso neto:
12.3 kg
Peso bruto:
14.8 kg
País de origen.:
HU
Tarifa personalizada n.º:
84137075

El motor es totalmente cerrado, cuenta con refrigeración por ventilador y sus principales dimensiones se ajustan a
la norma EN 50347. Las tolerancias eléctricas satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 60034.

Paneles control:
Frequency converter:

31/05/2021

2900 rpm

Fundición
EN-GJL-200
ASTM A48-25A
Acero inoxidable
EN 1.4301
AISI 304

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 55 °C
Presión de trabajo máxima:
10 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 10 bar / 40 °C
6 bar / 90 °C
Tipo de conexión:
Rp
Tamaño de la conexión de entrada: 1 inch
Tamaño de la conexión de salida: 1 inch
Posición de salida:
12
Datos eléctricos:
Normativa de motor:
Tamaño de estructura:
Potencia nominal - P2:
Frecuencia de red:
Adecuado para 50/60 Hz:
Fases:
Tensión nominal:
Factor de servicio:
Tensión nominal:
Intensidad de arranque:
Velocidad nominal:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):
Protección de motor integrada:
Cable incluido (Sí/No):
Impresión del WinCAPS Grundfos [2021.09.005]

IEC
71B
0.5 kW
50 Hz
N
1
220-240 V V
1.00
3.1-2.8 A
530-530 %
2730-2740 rpm
IP55
F
PTO
N
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
31/05/2021

Datos:

30

60

25

50

20

40

15

30

10

20

5

0

10

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

Q [m³/h]

0

P
[W]

NPSH
[m]

500
P1

8

300

6
P2

200

4

100

2

0

0
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Caudal nominal:
Altura nominal:
Impulsores:
Código del cierre:
Homologaciones:
Tolerancia de curva:
Versión de la bomba:
Modelo:
Materiales:
Cuerpo hidráulico:
Carcasa de la bomba:
Carcasa de la bomba:
Impulsor:
Impulsor:
Impulsor:
Código de material:
Código para caucho:
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes:
Presión de trabajo máxima:
Presión máxima a la temp. declarada:
Presión máxima a la temp. declarada:
Tipo de conexión:
Tamaño de la conexión de entrada:
Tamaño de la conexión de salida:
Posición de salida:
Código de conexión:
Líquido:
Líquido bombeado:
Rango de temperatura del líquido:
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

1.7 m³/h
24.6 m
4
AVBE
CE,WRAS,ACS,EAC
ISO9906:2012 3B
A
A

Densidad:
Datos eléctricos:
Normativa de motor:
Tamaño de estructura:
Potencia nominal - P2:
Frecuencia de red:
Adecuado para 50/60 Hz:
Fases:
Tensión nominal:
Factor de servicio:
Tensión nominal:
Intensidad de arranque:
Velocidad nominal:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):
Protección de motor integrada:
Cable incluido (Sí/No):
Paneles control:

10

400

96935390
5700314053086
EUR 329
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2900 rpm

35

70

30

60

25

50

20

40

15

30

10

20

5

10

0

Fundición
EN-GJL-200
ASTM A48-25A
Acero inoxidable
EN 1.4301
AISI 304
A
E
-20 .. 55 °C
10 bar
10 bar / 40 °C
6 bar / 90 °C
Rp
1 inch
1 inch
12
R

0

0,2

0,6

1,0

1,4

1,8

2,2 Q [m³/h]

P
[W]
500

0
NPSH
[m]
10

P1
400

8

300

6
P2

200

4

100

2

0

0

322
96

158
125
148.2
123.7
137
173.8

Rp 3/810.5
Rp 1

Rp 3/8Rp 1

141
120.8
201.2

201.2

141

120.8

Rp 1
Rp 3/8

Rp 1

Rp 3/8

208.3

70

Código::
Número EAN::
Precio:
Técnico:
Velocidad bomba en el que se basan
los datos de la bomba:

10.5

125

96

158

148.2

173.8

123.7
137

Agua
-20 .. 90 °C

322

20 °C
998.2 kg/m³
IEC
71B
0.5 kW
50 Hz
N
1
220-240 V V
1.00
3.1-2.8 A
530-530 %
2730-2740 rpm
IP55
F
PTO
N
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AUX

MAIN

N

35

CM 1-4 A-R-A-E-AVBE
C-A-A-N

L

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

Producto::

eta
[%]

CM 1-4, 1*230 V, 50Hz
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

148.5

eta
[%]

CM 1-4, 1*230 V, 50Hz

Valor

75

H
[m]

Descripción
Información general:

148.5 75

96935390 CM 1-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 50 Hz

31/05/2021

H
[m]

208.3

Datos:

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

5/9

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Descripción
Convertidor de frecuencia:
Otros:
Posición de caja de conexiones:
Índice de eficiencia mínima, IE min:
Peso neto:
Peso bruto:
País de origen.:
Tarifa personalizada n.º:

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
31/05/2021

Datos:

31/05/2021

96935390 CM 1-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 50 Hz

Valor
NONE

cos phi
eta

12
0.7
12.3 kg
14.8 kg
HU
84137075

I
[A]

CM 1-4 0.5 kW 1*230 V, 50 Hz, SF = 1,00

cos phi

0.8

4.0
eta

I
0.6

3.0

0.4

2.0

0.2

1.0

0.0

0

0,05

0,10

0,15

n
[rpm]

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

P2 [kW]
P1

3000

0.0
P1
[kW]

0.6

2800

0.4
n
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2600

0.2

2400

0.0
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
31/05/2021

Datos:

Rp 1

MAIN

N

173.8

201.2

96

137

322

148.2

123.7

Rp 3/8

96935390 CM 1-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 50 Hz

AUX

120.8

Rp 1

96935390 CM 1-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N 50 Hz

31/05/2021

208.3
148.5
10.5

Rp 3/8

L

158

125

141

75
Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Empresa:
BOMBAS GRUNDFOS ESPA?A
Creado Por: angarcia
Teléfono:
Datos:
Contar

Descripción

1

DDA 7.5-16

31/05/2021

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97722018
Nomenclatura de tipo:

DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U2U

La SMART Digital DDA es una compacta bomba dosificadora de membrana de desplazamiento positivo con
accionamiento de velocidad variable (motor paso a paso) y sistema electrónico de control inteligente con un
consumo energético mínimo.
La serie de bombas dosificadoras SMART Digital funciona con longitud de carrera completa para garantizar una
exactitud, cebado y aspiración óptimos, incluso con líquidos viscosos o desgasificados.
La duración de cada descarga varía en función de la capacidad, produciendo un óptimo caudal de descarga
suave y continuo.
La placa de montaje de clic permite la instalación en tres posiciones diferentes sin usar accesorios adicionales.
El cubo de control se puede girar fácilmente hacia el frente, la izquierda o la derecha.
La rueda de selección y la pantalla gráfica LC con retroiluminación en diferentes colores y texto simple hacen que
la puesta en marcha y el funcionamiento sean muy intuitivos.
Los elementos de control están protegidos por una cubierta transparente.
El sistema basado en sensor FlowControl (FC) detecta un mal funcionamiento directamente en el cabezal
dosificador y lo muestra con texto sencillo en el menú de alarma, por ejemplo burbujas de aire, rotura de tubería o
exceso de presión.
La función integrada de medición de caudal (solo FCM) mide el caudal real y hace que el equipo de supervisión y
control adicional sea redundante (precisión de ± 1,5% del valor de ajuste en caso de procesos sin problemas).
El caudal medido se muestra y se puede integrar en el control de proceso, por ejemplo SCADA.
Además, la función AutoFlowAdapt (solo FCM) ajusta automáticamente la velocidad de la bomba en función de
las condiciones del proceso para mantener el caudal objetivo incluso, por ejemplo, con una presión inversa
variable o burbujas de aire que forman espuma (estrategia de accionamiento de desgasificación).
El cabezal dosificador se compone de:
- Membrana completamente en PTFE, universal y de larga duración, resistente a productos químicos.
- Válvulas de bola dobles para una mayor precisión de dosificación.
- Válvula de desaireación para un arranque sencillo.
- Sensor de presión.
Modos de funcionamiento:
- Dosificación manual en ml/h, I/h o gph.
- Control por pulsos en ml/pulso (incl. función de memoria).
- Control analógico 0/4-20 mA (adaptable).
- Función por lotes basada en pulsos en ml, l o gal.
- Función por lotes basada en temporizador (Temporizador de dosificación, por ciclo o semanal).
- Control de bus de campo (Genibus preparado para ProfibusDP con E-box).
Otras características:
- Desaireación automática cuando la bomba se encuentra en reposo para evitar averías debidas al bloqueo
de aire.
- Dos fases del modo SlowMode (anticavitación): 50% (caudal máximo
Impresión del WinCAPS Grundfos [2021.09.005]
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Contar

Empresa:
BOMBAS GRUNDFOS ESPA?A
Creado Por: angarcia
Teléfono:

Empresa:
BOMBAS GRUNDFOS ESPA?A
Creado Por: angarcia
Teléfono:

Datos:

Datos:

31/05/2021
Contar

Descripción
-

Pantalla con información sobre mantenimiento para mostrar cuándo es necesario el mantenimiento y qué
número de pedido de pieza de desgaste se requiere.
Función de bloqueo en dos pasos para proteger la bomba contra un acceso no autorizado.
Función de pantalla adicional con más datos, como por ejemplo la señal de entrada real en mA.
Contador para volumen dosificado total (reiniciable), horas de funcionamiento, etc.
Guarde y cargue su configuración personalizada y vuelva a cargar la configuración de fábrica.

Entradas/salidas de señal:
- Entrada analógica para impulso 0/4-20 mA, parada externa.
- Entrada para señal de nivel bajo y depósito vacío.
- Dos relés de salida libres de potencial para máx. 30 V CA/CC (configurables, por ejemplo alarma, señal de
carrera, dosificación de la bomba, temporizador, etc.)
- Salida analógica 0/4-20 mA.
- Interfaz de comunicación por bus de campo (GeniBus, también para E-box adicional de Profibus DP para
readaptación).

Técnico:
Nomenclatura de tipo:
DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U2U
Caudal máx.:
7.5 l/h
Caudal máx. en modo lento 50 %: 3.75 l/h
Caudal máx. en modo lento 25 %: 1.88 l/h
Caudal mín.:
2.5 ml/h
Ratio reducción:
1:3000
Homologaciones en la placa de características: CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM
Tipo de válvula:
Estándar
Máxima viscosidad al 100 %:
50 mPas
Máxima viscosidad en modo lento 50 %: 1800 mPas
Máxima viscosidad en modo lento 25 %: 2500 mPas
Precisión de repetibilidad:
1%
Materiales:
Cabezal de dosificación:
Bola de válvula:
Junta de estanqueidad:

31/05/2021

Descripción
Corriente de irrupción:

25A a 230V desde 2ms

Paneles control:
Variante de control:
Control de nivel:
Entrada analógica:
Control de pulso:
Ext. Entrada de parada:
Salida analógica:
Relés de salida:
Comunicación por bus:

FCM
YES
0/4-20 mA
SÍ
SI
0/4-20 mA
2
SI

Otros:
Peso neto:
Peso bruto:
Color:
Finés:

2 kg
3 kg
RED
4981125

PVC (cloruro de polivinilo)
Cerámica
FKM

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 45 °C
Presión de trabajo máxima:
10 bar
Conjunto de instalación:
NO
Tipo de instalación:
Sin conjunto de instalación
Entrada de bomba:
4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Salida de bomba:
4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Máx. altura de aspiración durante funcionamiento: 6 m
Máx. altura de aspiración durante cebado: 2 m
Líquido:
Líquido bombeado:
Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 45 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:
Densidad:
998.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Maximum power input - P1:
Frecuencia de red:
Tensión nominal:
Grado de protección (IEC 34-5):
Longitud de cable:
Tipo de clavija de cable:
Impresión del WinCAPS Grundfos [2021.09.005]

20 °C

24 W
50 / 60 Hz
1 x 100-240 V
IP65 / NEMA 4X
1.5 m
EU
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Empresa:
BOMBAS GRUNDFOS ESPA?A
Creado Por: angarcia
Teléfono:

Empresa:
BOMBAS GRUNDFOS ESPA?A
Creado Por: angarcia
Teléfono:

Datos:

Datos:

31/05/2021

9

8

7

6

5

Caudal máx.:
Caudal máx. en modo lento 50 %:
Caudal máx. en modo lento 25 %:
Caudal mín.:
Ratio reducción:
Homologaciones en la placa de
características:

7.5 l/h
3.75 l/h
1.88 l/h
2.5 ml/h
1:3000
CE,CSA-US,NSF61,EAC,RC
M

Tipo de válvula:
Máxima viscosidad al 100 %:
Máxima viscosidad en modo lento
50 %:

Estándar
50 mPas

Máxima viscosidad en modo lento
25 %:

2500 mPas

Precisión de repetibilidad:
Materiales:
Cabezal de dosificación:
Bola de válvula:
Junta de estanqueidad:
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes:
Presión de trabajo máxima:
Conjunto de instalación:
Tipo de instalación:
Entrada de bomba:
Salida de bomba:
Máx. altura de aspiración durante
funcionamiento:

1%

Máx. altura de aspiración durante
cebado:

2m

Líquido:
Líquido bombeado:
Rango de temperatura del líquido:
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

4

Densidad:
Datos eléctricos:
Maximum power input - P1:
Frecuencia de red:
Tensión nominal:
Grado de protección (IEC 34-5):
Longitud de cable:
Tipo de clavija de cable:
Corriente de irrupción:
Paneles control:
Variante de control:
Panel de control:
Control de nivel:
Entrada analógica:
Control de pulso:
Ext. Entrada de parada:
Salida analógica:

3

2

1

0

DDA 7.5-16
FCM-PVC/V/C-F-31U2U

0

0,5

1,0

1,5

2,0
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2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

10

9

8

7

6

5

1800 mPas

4

3

PVC (cloruro de polivinilo)
Cerámica
FKM
0 .. 45 °C
10 bar
NO
Sin conjunto de instalación
4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm

2

1
xØ
6
4

120
168
105
24
161
17

110
17.5
G
5/8"
280
251

0

0

0,5

1,5

3,5

4,5

5,5

6,5

Q [l/h]

280

251

6m

17.5

G 5/8"

110

Agua
-10 .. 45 °C
20 °C
998.2 kg/m³

2,5

201

10

Nomenclatura de tipo:

11

196

11

DDA 7.5-16
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

46.5

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

DDA 7.5-16
97722018
5710622721607

46.5

DDA 7.5-16

Valor

196

H
[bar]

Descripción
Información general:
Producto::
Código::
Número EAN::
Precio:
Técnico:

201

97722018 DDA 7.5-16

31/05/2021

H
[bar]

4 xØ 6

24

105

161

17

120
168

24 W
50 / 60 Hz
1 x 100-240 V
IP65 / NEMA 4X
1.5 m
EU
25A a 230V desde 2ms
FCM
MONTAJE FRONTAL
YES
0/4-20 mA
SÍ
SI
0/4-20 mA

Q [l/h]
4/7
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Empresa:
BOMBAS GRUNDFOS ESPA?A
Creado Por: angarcia
Teléfono:

Datos:

Datos:

31/05/2021

31/05/2021

97722018 DDA 7.5-16

Valor
2
SI
2 kg
3 kg
RED
4981125

161
24

G 5/8"

251

280

17

201

Descripción
Relés de salida:
Comunicación por bus:
Otros:
Peso neto:
Peso bruto:
Color:
Finés:

Empresa:
BOMBAS GRUNDFOS ESPA?A
Creado Por: angarcia
Teléfono:

46.5
120

105

4 xØ 6

17.5

110

168

196
Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
Impresión del WinCAPS Grundfos [2021.09.005]
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Válvula de dosificación

(VTXHPDGH,nstalación

Tubo flexible 4/6mm
Válvula
multifunción
Bomba dosificadora
DSS Eco-Cabinet

Cable
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ANNEX IX.- PROCESSOS CONSTRUCTIUS I ORGANITZACIÓ DE
L’OBRA
1. OBJECTE
El present annex pretén establir una proposta de les diferents fases d’execució de les obres
contemplades en el present projecte constructiu, especialment aquelles que generen actuacions
singulars, així com descriure les diferents seccions tipus de treball.

2. SECCIONS TIPUS
2.1. RASES
Les rases de les canonades del projecte són de com a màxim 3,50 m de profunditat i sempre es
garanteix un reblert mínim de 1,00 m sobre la clau del tub. Així, les dimensions de la rasa són les
següents:

T
R
DN
E

DN (mm)

T = R + + R (m)

E (m)

DN ≤ 125

0,40

0,15

125 < DN ≤ 160

0,20 + DN+ 0,20

0,15

160 < DN ≤ 400

0,25 + DN+ 0,25

0,15

400 < DN ≤ 500

0,30 + DN+ 0,30

0,15

500 < DN

0,30 + DN+ 0,30

0,20

ample de la rasa (m)
recobriment lateral del tub en el fons de la bassa (m)
diàmetre nominal de la canonada (m)
gruix del llit de la canonada (m)
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Els 0,70 m superiors de reblert de la rasa es consideren en tots els casos com a material adequat
procedent de l’excavació, compactat al 95% del Próctor Modificat (PM) i de 20 cm de grandària
màxima de pedra. El material del llit de la canonada és sorra de 2 a 5 mm.

Els talussos de la rasa són 1H:3V i quan la profunditat de la rasa superi els 3,50 m, es proposa
executar-la amb dues banquetes, de 2,00 i 6,00 m d’ample, i els 0,50 m superiors amb talús
1H:1V.

Els talussos de la rasa depenen del material a excavar, que segons l’annex de “Geologia i
geotècnia” són:

2.2. CAMINS D’ACCÉS I ESPLANADES

LITOLOGIA

TALÚS 1H:tV

Nivell R. Reblerts

1H:1V

Nivell O. Terra vegetal

1H:1V

Nivell A. Quaternari: Argiles, llims,
sorres i graves

1H:2V a 1H:3V

Nivell B. Terciari: argil·lites, llims
1H:3V a talús vertical
sorrencs carbonatats, calcàries i gresos
En cas d’excavar la rasa en terreny agrícola, s’estima un gruix mig de 30 cm de terra vegetal.

Els camins interiors de la estació de bombament i dipòsits són de 5,0 m d’ample de paviment de
formigó. A més, la estació de bombament i dipòsit s’ha ubicat en una esplanada formada per una
vorera perimetral d’entre 1,0 m i 2 m d’ample, puntualment tindrà unes dimensions superiors com
per exemple en la ubicació del calderí antiariet.
La capa superior d’aquests camins d’accés i de les esplanades serà o bé de tot-ú o bé de
paviment de formigó. Amb l’objectiu de facilitar les tasques de revegetació i degut a la poc
desnivell existent entre la cota d’urbanització de la esplanada i la superfície original del terreny,
els talussos són de 3H/2V tant en desmunt com en terraplè.
Per a la recollida de les aigües d’escorrentiu s’ha definit una cuneta remuntable de formigó d’1,00
m d’ample i 0,15 m de profunditat quan el paviment és de tot-ú, o rigola més embornals quan el
paviment és de formigó.

2.1.1. Canonades de PEAD

3. DIPÒSITS DE FORMIGÓ

Quan el diàmetre de la canonada és inferior a 315 mm (DN < 315 mm) i el timbratge és inferior o
igual a 16 bar (PN 16 bar), el material d’aquesta és el PEAD (polietilè d’alta densitat). El rang de
diàmetres (DN) va de 250 fins a 75 mm.

Per a la construcció del dipòsit, primerament es realitza el replanteig del recinte per determinar la
seva posició exacte en el terreny. Una vegada determinada la seva ubicació, s’excava el terreny
fins a la cota base de les graves i s’anivella bé el terreny.

En les canonades de PEAD es considera que el reblert al voltant de tota la canonada i fins a un
recobriment de 0,30 m per sobre de la clau del tub és material seleccionat procedent de
l’excavació compactat al 95% PM i de 2 cm de grandària màxima de pedra.

A continuació, es s’estén una base de graves d’aproximadament 15 cm. Sobre aquestes graves
se sol col·locar una capa de formigó de neteja de 10 cm on recolza l’encofrat exterior del mateix.

En les cas de les canonades de PVC-O, el reblert del llit i els laterals fins a 180º és de sorra de 2
a 5 mm. La resta i fins a un recobriment de 0,30 m per sobre de la clau del tub és amb material
seleccionat procedent de l’excavació compactat al 95% PM i de 2 cm de grandària màxima de
pedra.
Per a les canonades de PVC-O, on les rases poden arribar fins a una profunditat màxima de 3,50
m, el talús és de 1H:3V, ja que aquest material requereix tasques de muntatge i prova en el fons
de la rasa.

L’encofrat està format per planxes metàl·liques. Aquestes plaques s’apuntalen per la seva cara
exterior. Una vegada s’ha muntat l’encofrat, es col·loca l’armadura passiva de la solera i de les
parets.
Un cop col·locat l’armat es procedeix a la fabricació i execució del formigó

4. ESTACIÓ DE BOMBAMENT
L’estació de bombament té unes dimensions en planta de 25.6 m x 10.1 m.

2.1.2. Canonada d’acer galvanitzat
Les canonades d’acer previstes en el present projecte seran d’acer al carboni sense soldadura.
Dimensions segons norma DIN-2448. L’espessor de l’acer serà de 7,1 mm. El material serà ST37.0, i complirà les condicions tècniques de qualitat, assaigs, composició química, etc. indicades
a la norma DIN-1629/84.
El reblert del llit i els laterals fins a 120º és de sorra de 2 a 5 mm. La resta i fins a un recobriment
de 0,30 m per sobre de la clau del tub és amb material seleccionat procedent de l’excavació
compactat al 95% PM i de 2 cm de grandària màxima de pedra.

L’edifici de l’estació de bombament es construirà mitjançant una estructura de formigó in-situ i
elements de bloc per al revestiment.
L’edifici disposa de dos nivells un a la cota a la cota 241 per a la disposició de les bombes
aspiració i un altre per la resta de la solera de l’edifici i el calderí.
La llosa de fonamentació a la cota 241 es projecta amb un espessor de 40 cm i a la cota del
terreny de 30 cm..
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L’edifici té una alçada lliure, entre solera i coberta es de 3 m. Els pilars aniran encastats a la
solera i a la llosa de coberta.
La coberta es realitzarà amb plaques alveolars de 25+5 cm.
Es disposarà un polispast que recolzarà a la llosa de coberta mitjançant unes plaques
d’ancoratge i un perfil metàl·lic.
El tancament exterior es resol amb murs de bloc.
La sala de baixa tensió amb els quadres elèctrics i una altra sala per els elements de cloració.
El fosso de les bombes es projecta amb murs resistents de 30 cm d’espessor i té unes
dimensions interiors en planta de 12.2 m x 3.15 m. La llosa de fonamentació té un espessor de 40
cm.
La llosa de la part superior té un espessor de 30 cm.
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ANNEX X.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS
1. INTRODUCCIÓ
El present annex té per objecte la justificació no contractual de l'import dels preus unitaris que
figuren en els Quadres de Preus números 1 i 2 del "Document 4. Pressupost" del projecte.
El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra es realitza d'acord amb el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Article 130, aprovat pel Reial Decret
1098/2001 de 12 d'octubre i les seves successives actualitzacions. Es determinen els costos
directes i indirectes precisos per a l'execució de les unitats, sense incorporar l'Import de l'Impost
sobre el Valor Afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats.
A continuació s’inclouen la justificació dels diferents elements d’obra previstos en el projecte de
renovació de l’abastament del dipòsit de La Granada.
La justificació s’estructura seguint el següent esquema:
 Ma d’obra
 Maquinaria
 Materials
 Partides d’obra
Es presenten en primer lloc els preus elementals, com són la mà d’obra, la maquinària i els
materials, i en segon lloc els preus descompostos.
La justificació de preus d’aquest projecte te com a referència el banc de preus de l’ITEC 2021
encara que per a la mà d’obra s’han utilitzat preus mes en concordança amb preus de mercat
segons conveni de la construcció.
També s'han demanat oferta a les diferents empreses subministradora d’equips quan els preus
no hi són a la bases de dades BEDEC de l’ITEC.
Com a característiques més rellevants de la base de preus de l’ITEC s’ha considerat com a àmbit
de preus Barcelona per a obres de PEM inferiors a 1.710 M€.

2. PREUS DE LA MÀ D’OBRA
El sistema seguit per a la determinació dels preus del cost de la ma d’obra, es basa en el conveni
sectorial de la construcció, considerant entre d’altres:


Tarifes de la Seguretat Social establertes en l’actualitat.



Segur d’atur i Formació Professional establerts pel Reial Decret Llei 8/2/1.979.



Fons de garantia Salarial establert per l’ordre de 28/3/80.



Els preus establerts a la base de dades de L'ITEC 2019
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3. PREUS DE LA MAQUINÀRIA I EQUIP AUXILIAR

K: Percentatge corresponent als costos indirectes.
El valor de K està compost per dos sumands:

En els preus de la maquinària i equip auxiliar estan inclosos els següents costs:

K = k1 + k2
En què:



Cost de trasllat i posta en servei, incloses les despeses de transport i les operacions
necessàries per a la posta en funcionament.



Cost d’existència, incloses les despeses d’amortització, interès del capital invertit, segurs i
impostos.



Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de
combustibles, lubricants, filtre, material de desgast, etc..., les reparacions, tren de rodatge
o pneumàtics, etc...

k1: (Cost Personal Tècnic i Administratiu i Instalꞏlacions / Cost directe) * 100
k2: El percentatge corresponent a imprevistos. Per tractar-se d'una obra terrestre s'estima en un
1%.
COSTOS DIRECTES
Es consideren costos directes:
▪ La mà d'obra que intervenen directament en l'execució de les unitats d'obra.
▪ Els materials, als preus resultants a peu d'obra que queden integrats en la unitat, o necessaris
per a la seva execució.

4. PREUS DE MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS

▪ Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinària i instalꞏlacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.

Els preus de materials i subministraments són preus resultants a peu d’obra; en ells estan
inclosos, si s’escau, els següents costos:

▪ Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instalꞏlacions anteriorment citades.

- preu en origen

El cost directe del pressupost d'execució material és 1.071.369,82 € per a un termini de les obres
de 10 mesos.

- transport
- càrrega en origen i descàrrega en obra

COSTOS INDIRECTES

- moviment dintre l’obra

Aquests costos engloben totes aquelles despeses generades pel conjunt de l'obra, i no
imputables a unitats concretes, com ara: instalꞏlacions d'oficina a peu d'obra, comunicacions,
edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, etc., els de el
personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i que no intervingui directament en
l'execució de unitats concretes i els imprevistos.

- ruptura i/o deixalles

5. PREUS ELEMENTS COMPOSTOS
Són aquells preus que formant part d’un preu unitari compost no poden incloure’s en algun dels
tres apartats anteriors, per ésser ells mateixos compostos.

6. PREUS PARTIDES D’OBRA
El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra, es basa en la determinació dels costos directes
i indirectes precisos per a la seva execució aplicant la fórmula:

No s'imputaran mai a costos indirectes dels elements, mitjans o instalꞏlacions que s'utilitzin en
unitats d'obra determinades que hagin de figurar en la unitat corresponent. Tampoc s'inclouran
com a costos indirectes les obres complementàries que hagin de subsistir un cop acabada l'obra
principal, que en general, han de figurar en el pressupost amb preus unitaris.
a) instalꞏlacions auxiliars
b) despeses de personal tècnic i administratiu
La valoració estimada dels costos indirectes durant el temps de duració de les obres s’estima en:
21.500,00 €

Pn = (1 + k / 100) x Cn

VALOR DE “K”

on:

Tenint en compte les dades anteriorment obtingudes, el coeficient "K" és:

Pn: Pressupost d'Execució Material de la unitat corresponent, en euros.
Cn: Cost directe de la unitat, en euros.
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k2 = 1%
K = k1 + k2 = 2% + 1% = 3%
El valor del percentatge K no supera el 6%, màxim valor admès.
A continuació s’inclou un llistat de les partides d’obra que apareixen en aquest projecte:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MÀ D'OBRA
UA

DESCRIPCIÓ

A0112000

h

A0121000

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Cap de colla

26,8600 €

A0140000

h

Manobre

19,9100 €

h

Oficial 1a

23,8500 €

A0150000

h

Manobre especialista

20,5900 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,8500 €

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

23,8500 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

23,8500 €

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

21,7500 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

23,8500 €

A0125000

h

Oficial 1a soldador

24,2500 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,8500 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

22,5100 €

A012F000

h

Oficial 1a manyà

24,2300 €

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

24,6500 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

24,6500 €

A012J000

h

Oficial 1a lampista

26,8600 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,6500 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,8500 €

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

25,9000 €

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

24,2700 €

A0132000

h

Ajudant paleta

21,1700 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

21,1700 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

21,1700 €

A0135000

h

Ajudant soldador

22,4200 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

21,1700 €

A013D000

h

Ajudant pintor

19,9900 €

A013F000

h

Ajudant manyà

21,2500 €

A013G000

h

Ajudant calefactor

21,1400 €

A013H000

h

Ajudant electricista

21,1400 €

A013J000

h

Ajudant lampista

23,0400 €

A013M000

h

Ajudant muntador

21,1700 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

22,9900 €

A013U001

h

Ajudant

21,3600 €
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Pàg.:

3

MAQUINÀRIA
CODI
BJM2XC01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MAQUINÀRIA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Calderí hidropneumàtic vertical model 1.400 AHN-P-10
bar de IBAIONDO o equivalent, de les seguents
característiques:

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

63,4900 €

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

70,5600 €

C1331100

h

Motoanivelladora petita

61,2000 €

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

65,3900 €

C1335080

h

Corr? vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

52,8700 €

C13350A0

h

Corr? vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t

61,9900 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,3900 €

C13350E0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t

78,1100 €

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

66,4900 €

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

75,3200 €

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

8,9800 €

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

6,3400 €

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

39,3700 €

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

42,2300 €

C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

49,3400 €

3,7300 €

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

55,6800 €

6.026,0000 €

Model 1.400 AHN-P-10 bar
Tipus antiariet amb membrana
Capacitat (lts.) 1.400
Dimensions (mm.) Ø1.000 x 3.075
Pes (kg.) 430
Acer S275JR s / EN-10025
posició Vertical
Pressió màxima de servei (bar) 10,0
Pressió de prova (bar) 15,0
Brida de connexió d'aigua DN-150 s / EN-1092-1
color VERMELL
Tipus d'aigua Aigua Neta
Directiva 2014/68 / UE
components:
Boca d'home No disposa
membrana EPDM
Sistema indicador de nivell d'aigua Tub de metacrilat
manòmetre Inclòs
Vàlvula d'inflat inclosa
Altres característiques:
Acabat exterior: Estàndard
1.- Imprimació de 10 micres d'epoxi de dos
components
2.- Aplicació final de 50 micres d'esmalt de poliuretà
Gruix final mínim: 60 micres
Acabat interior: Estàndard
No té recobriment intern

7,1900 €

C100F000

h

Màquina taladradora

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,6500 €

C1502D00

h

Camió cisterna de 6 m3

41,6700 €

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

73,0700 €

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

43,5700 €

C1311270

h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

82,2200 €

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

43,3800 €

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,7800 €

C1503000

h

Camió grua

45,4200 €

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

89,4900 €

C1503300

h

Camió grua de 3 t

43,0300 €

C13124A0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t

85,5800 €

C1503500

h

Camió grua de 5 t

47,8100 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,9000 €

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

39,5200 €

C131U000

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

60,2200 €

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

51,3400 €

C150GU01

h

Grua Autopropulsada 80 T

C131U016

h

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

117,4500 €

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

51,7100 €

120,5000 €

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

44,7900 €

C150M332

h

Carretó elevador elèc.c=500kg i sup=250x100cm

31,8300 €

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

47,3100 €

C150U210

h

Camió grua de 5 t

38,9900 €
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MATERIALS
UA

DESCRIPCIÓ

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

51,0600 €

PREU

B0111000

m3

Aigua

1,9800 €

B0310020

t

155,1800 €

B031002P

m3

C150U22P

h

Grua autopropulsada de 20 t

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,4200 €

B0310500

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,7100 €

C1709G00

h

Estenedora de granulat

C1Z2F000

h

C2003000

PREU
1,6300 €

Sorra de pedrera per a morters

17,0400 €

Sorra de riu (0-5mm)

13,6000 €

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

16,6700 €

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

15,8800 €

41,5300 €

B031R005

m3

Sorra de pedrera de 2 a 5 mm

12,6700 €

Màquina taladradora per a seguretat i salut

4,0300 €

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

17,3400 €

h

Remolinador mec?nic

5,5300 €

B0331Q10

t

15,9500 €

C2005000

h

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

Regle vibratori

5,0900 €

B033U51P

m3

Grava 5-25 mm

27,0200 €

C200F00P

h

Màquina taladradora

4,0300 €

B0372000

m3

Tot-u artificial

15,4300 €

C200FH01

h

Petita maquinaria auxiliar obra

6,5100 €

B03C-HG1A

m3

Sauló sense garbellar

16,2500 €

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura el?ctrica

3,2500 €

B03DU005

m3

h

Equip i elements per a soldadura d'acer

11,3100 €

Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

0,4400 €

C200U210
CR711500

h

Sembradora de tracció mecànica

20,6500 €

B051161P

t

Ciment pòrtland amb putzolana CEM II / a-p 32.5 R,
segons norma UNE-EN 197-1: 2000, A granel.

83,5000 €

CRH13030

h

Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

22,7200 €

B0512401

t

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

103,3000 €

CZ112000

h

Grup electr?gen de 20 a 30 kVA

8,7900 €

B051E201

t

160,6600 €

CZ114000

h

Grup electr?gen de 60 a 200 kVA

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B0532310

kg

h

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

CZ11U001

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

6,6900 €
B060U110

m3

h

Grup electrogen 85 kVA

9,4200 €

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

57,4600 €

CZ11U010
CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

B060U310

m3

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

4,0900 €

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

60,9800 €

CZ1UU005

B064100C

m3

h

Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una
capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de
treball.

67,9600 €

Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

59,8600 €

MQ07GTE010C

B064300C

m3

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

59,5500 €

B064E26C

m3

Formig? HM-30/P/20/I+E de consist?ncia pl?stica,
grand?ria m?xima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici? I+E

84,8300 €

B065710C

m3

Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

71,5800 €

B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,8000 €

24,2800 €

16,7900 €

0,2200 €
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B065CH0B

m3

Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

81,5500 €

PREU

B065E70B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

74,9400 €

B065ED0B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIb

78,4100 €

Formig? HA-30/B/20/IV+Qb de consist?ncia tova,
grand?ria m?xima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici? IIIa

84,4900 €

Formig? HA-30/B/20/IV+Qb de consist?ncia tova,
grand?ria m?xima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici? IV+Qb

101,8900 €

B065ENAQ

m3

m3

B065EV1C

m3

Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qa

93,3200 €

B06NLA2C

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

57,4000 €

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

60,3600 €

B06NN14C

Pàg.:
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B065EHAQ
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m3

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0A75A08

u

Abraçadora plàstica PP +GF+ de 8 mm diàmetre intern

0,5900 €

B0A75E00

u

Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior

0,4900 €

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,6300 €

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,6400 €

B0B341C4

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,2900 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,3500 €

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D629A0

cu

Puntal met?l?lic i telesc?pic per a 5 m d'al??ria i 150
usos

21,5300 €

B0D629AU

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

19,8600 €

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

1,3300 €

B0D72110

m2

Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 3 usos

3,5600 €

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

8,2600 €

242,5300 €

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

33,8000 €

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,2900 €

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

30,9300 €

B0D81250

m2

Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos

2,6400 €

B0D8R101

m2

Amortitzacio plafo metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos

1,0200 €

94,5500 €

B0DB1720

m

Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i
10 m i 200 usos

5,8200 €

Amortització de cindri metàl·lica

6,3500 €

Desencofrant

2,7500 €

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

B0818120

kg

Colorant en pols per a formigó

3,2300 €

B0DFF001

m3

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,1600 €

B0DZA000

l

B0A31000

kg

Clau acer

1,3600 €

B0DZJ0K6

m2

2,9100 €

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

0,0900 €
B0DZP200

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

0,2600 €

B0DZT006

m3

Bastida de metall, per a 25 usos

3,4500 €

B0DZT007

u

Puntal metàl.ic telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

1,3700 €

B0E254L2

u

Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

1,3200 €

B0A62E90

u

Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella

0,7900 €

B0A62H90

u

Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella

1,4200 €

B0A63H00

u

Tac qu?mic de di?metre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

4,1500 €

B0A71R00

u

Abraçadora metàl·lica, de 200 mm de diàmetre interior

3,0100 €

B0A75800

u

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

0,4100 €

19,0500 €
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PREU

B0EAA4L6

u

Peça U de morter de ciment, de 40x20x20 cm, de cara
vista de color gris

B0F18251

u

Maó massís d'elaboració mecànica R-20, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,3000 €

B0G11DP1

m2

Paviment de panot amb pedra de riu incrustada de
40x40x4 cm

62,3600 €

B1ZGP220

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm, per a seguretat i salut

12,4400 €

B1ZGYD10

u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra, per a seguretat i salut

4,4900 €

B2RA8895

m3

Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres o ceps.
Cànon d'abocament per lliurament de residus en
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització

6,7800 €

Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni
S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria en cambres de claus de la renovació del
dipòsit de Corbera. Inclou la part proporcional de juntes
i cargoleria zencada, així com la part proporcional de
les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la
part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació
d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc'
de la casa Cros o una altra equivalent de major
qualitat.

4,0000 €

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, amb connectors, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura, amb una capa
d'imprimació antioxidant i acabat pintat

2,6700 €

B44Z5B25

Pàg.:
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1,2100 €
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kg

kg

B4DEAZ4A

m

DRENOTUBE D=160

23,3100 €

B4LV07HH

m2

Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 124.8 a 184.3 kN·m per m d'amplària
de moment flector últim

45,5600 €

B4LV0BHS

m2

Llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 218.1 a 247.5 kN·m per m d'amplària
de moment flector últim

60,6600 €

B55111A2

u

Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un
buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat

65,7800 €

B5ZZJLNT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

0,2100 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B6A16CYZ

u

Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb
bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió de
50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, muntants de
100x100 mm, passador, pany i pom, acabat galvanitzat
i plastificat

482,0600 €

B6A3A351

m2

Tela metàl·lica de filferro ondulat diagonal, de 50 mm
de passada de malla i 2,2x3 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015.

3,5100 €

B6AZ3134

u

Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 2,35 m

13,7800 €

B6AZA164

u

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

53,8600 €

B711U51P

m2

Làmina de betum elastòmer LBM (SBS)-40/G-FP
segons UNE 104-242/1 amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 130 g/m2

12,2100 €

B7B1U51P

m2

Geotèxtil de 200 g/m2

1,3000 €

B7C100N0

kg

Escumant per a formigó cel·lular

1,5500 €

B7C29470

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa

5,2000 €

B7J10AE1

m

Perfil elastom?ric d'?nima circular de 300 mm
d'ampl?ria per a junt de dilataci? interior

72,0100 €

B7J1U091

m

Junta d'estanqueïtat mixta KAB 15 cm

41,7600 €

B7J1U092

m

Suport omega d'acer per a junt kab 15

2,1100 €

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

14,5100 €

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

11,6100 €

B7Z1AA00

m2

Làmina de neoprè de 10 mm de gruix

50,1300 €

B89ZR000

kg

Pintura acrílica

4,5700 €

B89ZUC01

kg

Pintura al silicat

4,2400 €

B8ZA010P

kg

Revestiment elàstic a base de resines acríliques en
dispersió aquosa, MasterProtect 325 EL''BASF'',
impermeable

5,3400 €

B965A1D0

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

6,8200 €

B97422E1

u

Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles

0,9400 €
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PREU

m

Peça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cm

B9E1F200

m2

Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

8,3200 €

B9M1R000

kg

Resina sintètica per a paviment continu

B9M21E03

kg

BAAT001P

u

BAF1X535

BAFA3304
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B985A500

BABGU040
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u

m2

m2

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BD13187B

m

Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

3,5500 €

6,7900 €

BD1Z2000

u

Brida per a tub de PVC

1,1900 €

Morter de resines epoxi per a capa d'acabat, per a
paviment continu

6,1700 €

BD1Z2200

u

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm

1,1900 €

BD5AUPN1

m

259,2700 €

Tub corrugat de PEAD de doble paret, de D= 200 mm
per a drenatge.

13,0600 €

Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0.80X0.80 M.,
Realitzada en xapa galvanitzada de 4 mm. De gruix,
inclús marc i ferramentes.

BD5ZU122

U

19,3200 €

Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues
planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en
fred

135,1400 €

Marc i reixeta d'entramat d'acer galvanitzat, de 300 mm
d'amplada i 500 mm de longitud, per canaleta de 300
mm d'amplada interior i 500 mm d'altura, classe B-125
segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.

BD7FR110

m

3,0900 €

Finestra d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment
de base, amb dos fulles corredisses sobre dos carrils,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

147,8600 €

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7FR115

U

Sifó en línia de PVC, color gris, registrable, amb unió
mascle/femella, de 110 mm de diàmetre.

44,5600 €

BD7JE180

m

4,5700 €

Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2, elaborada amb perfils de
preu mitjà

157,0000 €

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BDD1A3A0

m

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm
i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

101,4000 €

BDD1U020

u

Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de
100 cm d'alçària pera a base pou circular, amb junt
encadellat

90,4900 €

BDD1U080

u

Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

41,8800 €

BDDZ3150

u

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de
D=70 cm i 145 kg de pes

71,0900 €

10,3400 €

BAFAX131

u

Porta d´alumini lacat, amb interrupció del pont
tèrmic amb una fulla basculant i un accès batent, per a
un buit d'obra de 360x250 cm, elaborada amb perfils de
preu alt

1.995,1500 €

BAFAX132

u

Porta d´alumini lacat, amb interrupció del pont
tèrmic amb una fulla basculant i un accès batent, per a
un buit d´obra de 280x250 cm, elaborada amb perfils
de preu alt

1.687,9300 €

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

12,8100 €

BDDZ51A0

u

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

4,6400 €

BB131CE0

m

Barana d'alumini anoditzat amb muntants i br?ndoles a
12 cm de separaci?, de 120 a 140 cm d'al??ria

146,4700 €

BDDZU010

u

Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

7,2600 €

BBMZ1PN2

m

Suport d'acer galvanitzat 5x5x53 mm per a tub DN
150-200

12,1500 €

BDK214M5

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

65,2600 €

BCB12B0T2

u

MÒDUL CA462 PER A SUPERVISIÓ D'ELÈCTRODES
DE TEMPERATURA (PTC-BIMETAL) I HUMITAT
(ELÈCTRODE DI) DE BOMBES. PILOTS LED. 2
SORTIDES NC ALARMA TEMP. I HUMITAT.
SORTIDA NC BLOQ.BOMBA. ALIMENT 110-230VAC

217,0000 €

BDKZ3170

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

48,1200 €

BDKZHLD0

u

270,7100 €

199,0000 €

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BCB12B0Z7

u

Pedestal DN 65 AS/MF

BD13177B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

3,6600 €
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PREU

BDKZU561

m

Escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada
per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat
quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior,
separats 300 mm. Inclou la part proporcional de porta o
tapa amb pany a la base d'escales exteriors.

BDKZU591

m

Allarg d'escala de PRFV d' 1,0m d'alçada amb 5
graons cada 20 cm. D'uns 55 cm d'ample per ancorar
al formigó.

215,0000 €

BDNZ5000

u

Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm

20,5600 €

BDNZ50DP

u

Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x40 cm

36,6500 €

BDW3B700

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

5,5600 €

BDW3B800

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm

7,0500 €

BDY3B700

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

0,0800 €

BDY3B800

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm

0,1100 €

BEMX1X91F

u

Ventilador-extractor helicoidal mural trifàsic, amb motor
IP55. De 1300 m3/h.

BEP1001P

u

Extractor d'aire dinàmic tipus venturi per ventilació
interior, de 200 mm. De diàmetre, capaç de renovar un
cabal d'aire de 50 m3 / h.

BEQLX171

u

Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

CODI

UA
u

Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer
al carboni galvanitzats en calent, format per 1,1 metres
aprox. de tub Ø 100 mm amb placa de subjecció a la
llosa superior de l'arqueta, rematat al seu extrem
superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen
un colze de 180º amb l'orifici de sortida tallat a 45
graus incloent una xapa perforada, amb forats de
diametres inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de
pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.

BF1E0005

u

Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer
al carboni galvanitzats en calent, format per 1,4 metres
aprox. de tub Ø 100 mm amb placa de subjecció a la
llosa superior de l'arqueta, rematat al seu extrem
superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen
un colze de 180º, que formen un colze de 180º amb
l'orifici de sortida tallat a 45 graus incloent una xapa
perforada, amb forats de diametres inferiors al Ø 8 mm,
amb una superfície de pas total superior al 40% de la
superfície de la xapa.

195,0000 €

BF22MF00

m

Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=165,1 mm i DN= 150 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

26,5400 €

BF22MPN1

m

Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de mida (diàmetre exterior
especificat=219.3 mm i DN= 200 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

35,2300 €

BF3A7PN1

u

Derivació d'acer galvanitzat de 150 mm de DN amb
tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i
ramal a 90° de 50 mm de DN.

103,2500 €

BF3A7PN3

u

Derivació d'acer galvanitzat de 150 mm de DN amb
tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, contrabrida de tracció i ramal
a 90° de 150 mm de DN

137,0300 €

BF3A7PN4

u

Derivació d'acer galvanitzat de 200 mm de DN amb
tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i
ramal a 90° de 50 mm de DN.

119,2500 €

BF3C1PN1

u

Con de reducció d'acer galvanitzat de 200 a 150 mm
de DN amb 2 unions per testa amb dues brides
exemptes, dues anelles elastomèriques d'estanquitat i
un maniguet de reacció cada unió

101,0900 €

BF3D3004

u

Peça especial endoll-brida DN150 PN16 tipus
BVP-83U de Proinvall o similar, inclòs part proporcional
de juntes i cargoleria.

80,8900 €

BFA1464P

m

Tub de PVC-U de 20 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

0,8400 €

BFA1654P

m

Tub de PVC-U de 32 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

1,4300 €

59,0000 €

Model: BVP154 LED52/857 PSU 50W VWB CE Philips
o equivalent
u

Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

190,0000 €

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm
Model: BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE
Philips o equivalent

BEV41210

u

m

Ventilador extractor a la sala de dosificació hipoclorit o
sala de generació diòxid, marca Sodeca, model
HCDF-25-4M o similar, per 890 m3 / h a 51 dB, 60 W
pot.

283,0500 €

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2
trenat i apantallat

4,0800 €

PREU

BF1E0004

172,8400 €

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm

DESCRIPCIÓ

165,0000 €

310,0000 €

Consum 0,09 kW
Model: Sodeca HC-25-4T/H o equivalent

BEUHEM01
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185,5000 €

BEQLY171
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MATERIALS
CODI
BFBDUEG0

UA
u

DESCRIPCIÓ
Acoblament tipus maniguet d'unió de fosa dúctil per a
tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12842, DN225, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, amb unió autoblocant
mitjançant contrabrida de tracció (unió flexible
mecànica amb contratracció), anell d’adherència de
llautó, anell d’estanquitat de material elastomèric
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb recobriment de zinc-alumini

PREU
281,4500 €

m

Canonada flexible de tefló de 6*8 mm.

BFW21F10

u

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´,
per a roscar

302,8200 €

BFW21PN2

u

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
7.87´´, per a roscar

324,7800 €

BFW2X005

u

Passamurs d'acer galvanitzat de DN 300 embridat als
dos extrems

725,5400 €

BFW2X006

u

Passamurs d'acer galvanitzat DN 150 embridat als dos
extrems

685,7700 €

4,5000 €

BFW2X008

u

Passamurs d'acer galvanitzat DN 200 embridat als dos
extrems

695,4800 €

BFWA1440

u

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,8500 €

BFWA1640

u

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

1,2600 €

BFWX0608

u

Accessori tub tefló 6x8 mm

BFY21F10

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´, roscat

6,6200 €

BFY21PN3

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 7.87´´, roscat

7,4400 €

BFYX0608

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
tefló a pressió, de 6x8 mm de diàmetre nominal
interior/exterior.

4,4200 €

BG118780

u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa
número 8A , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

141,8000 €

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 630 A, segons esquema Unesa
número 9 , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau
de protecció IP-43, IK09

436,3900 €

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

10,0800 €

BG161532

Pàg.:
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MATERIALS

BFPT0608

BG11CL30

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

u

20,6400 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG1B0006

u

CPM- Subministrament, muntatge i connexionat de
conjunt prefabricat CAHORS o equivalent, format per
armaris de formigó, monobloc, tipus GRC, segons
UNE-EN1169.
Referència: 0926696-3P. (Segons fitxa tècnica
CAHORS)
Inclou ajudes a la descàrrega i ubicació.

2.120,0000 €

BG1M13M0

u

Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador trifàsic i rellotge

157,8700 €

BG1PU1A7

u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars
de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial

320,2500 €

BG21052U

m

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm,
lliure d'halògens amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N, tipus FPKU-H0
de Rehau o equivalent

0,9900 €

BG22TP10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,4900 €

BG22TR10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

7,2800 €

BG23R810

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

2,1700 €

BG2C10G0

m

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm

BG2Z10F0

m

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

7,6700 €

BG2Z2800

m

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

5,8900 €

BG311001

m

Conductor de coure DS grey 2 pole per a cabalímetre
marca Kronhe

9,9000 €

BG311003

m

Cable profibus 1x2x0,64

3,5000 €

BG311004

m

Cable VHOV 2 pares x 1 mm2

0,7400 €

14,1300 €
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IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

MATERIALS
CODI

Pàg.:

18

MATERIALS
UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG312130

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

0,5200 €

BG312320

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

0,9200 €

BG319170

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1
x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,6700 €

BG3191G0

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1
x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC

20,6000 €

BG319330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,9300 €

BG319580

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC

9,1300 €

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

1,4700 €

BG319630

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

BG319660

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,7800 €

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,2900 €

BG380A00

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2

2,0100 €

BG42STPK

u

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre
0,3 i 3 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre
les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb
temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 ms
respectivament, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 4.5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

316,7900 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BGB12F51

u

Bateria de condensadors monofàsica de 230 V i
freqüència de 50 Hz, de 22,5 kVAr de potència
reactiva, de 5 etapes 2,5+4x5 kVAr, de funcionament
automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització del estat
de funcionament, amb condensadors autoprotegits,
contactors amb resistències de preinserció i armari
metàl·lic amb grau de proetecció IP-21 per a
instal·lació mural

1.097,3800 €

BGC5A9N0

u

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 3000
VA de potència, temps d'autonomia de 80 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de
potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicació Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 8
preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´

5.150,0000 €

BGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

25,7100 €

BGDZQUIM

u

Posta a terra tipus ingesco o equivalent.

BGW11000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

12,0000 €

BGW16000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

0,3500 €

BGW1M000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció i mesura

3,2800 €

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,1500 €

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

1,7700 €

BGW23000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

0,2500 €

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

0,3600 €

460,0900 €

BG438120

u

Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 63 A
amb base de grandària 0

14,9000 €

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,3800 €

BG62B1E2

u

Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,

6,0700 €

BGW43000

u

Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

0,2700 €

BG6P1142

u

Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16
A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

4,7700 €

BGW62000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

0,3800 €

BG6P1326

u

Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de
63 A i 100-130 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-67

BGWB1000

u

Part proporcional d'accessoris per a bateries de
condensadors

3,3400 €

27,3000 €
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PREU

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

4,6000 €

BGY43000

u

Part proporcional d'elements
tallacircuits tipus ganiveta

a

1,0100 €

BH61RK7C

u

Luminaria emergencia Daisalux Nova LD N3 FR20
435lm 1h autonomia, bateria Ni-Cd amb acabat
exterior. Grau protecció IP66. Amb caixa per empotrar.

138,9100 €

BHPL91WB

u

Lluminària interior Philips Pacific WT470C LED
42S/840 31w 4000lm

154,0000 €

BHT1B010

u

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes
per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió

84,0800 €

BJ711720

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 60 l de capacitat

28,9900 €

BJ71172B

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de PE, de 60 l de
capacitat

250,0000 €

BJ711780

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 200 l de capacitat

57,5000 €

BJ7117LB

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de PE, de 120 l de
capacitat

876,2600 €

especials

per

BJIMARRAA

u

Pressòstat per a un rang de pressió de 0-20 bar, tipus
Telemecanique SML-A o equivalent.

160,8900 €

BJM3R010

u

Ventosa trifuncional de doble cos amb brida, DN 50
mm pas nominal, amb cos de fosa dúctil i revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, tipus Ari
Shelef D-060 o equivalent

336,9900 €

BJM6U010

u

Manòmetre d'esfera tipus molla tubular

BJMBU11A

u

Mesurador de cabal model Waterflux 3000 de Krohne o
equivalent, DN300 (12´´), PN10

CODI
BJMCU01P

UA
u

DESCRIPCIÓ
Mesurador de nivell mitjançant ultrasons en superfície,
format per sensor d'ultrasons compacte per la mesura
contínua de nivell model VEGASON 62 de VEGA o
equivalent, amb les següents especificacions
tècniques:

PREU
1.205,6800 €

Rang de mesura en líquids: 0,4 ... 8 metres
Rang de mesura en sòlids: 0,4 ... 3,5 metres
Versió / Temperatura de procés: Junta EPDM / -40 ...
80ºC
Connexió a procés / Material: Rosca G2 PN2,
DIN3852-A-B / PVDF
Electrònica: 2 fils 4 ... 20 mA / HART
Carcassa / Protecció: Plàstic / IP66 / IP67
Entrada de cable / Connector : M20x1.5 / Sense
connector endollable
Inclou mòdul d'ajustament i indicació local per a
sensors plics model PLICSCOM de VEGA, adequat per
a tot tipus de sensors VEGA de la família plics,
VEGABAR Serie 50/60/80, VEGACAL Serie 60,
VEGAFLEX Serie 60, VEGAFLEX Serie 80,
VEGAPLUS Serie 60, VEGASON Serie 60, PROTRAC,
VEGADIS 61/81 i PLICSRADIO.
Inclou també suport de muntage tipus escaire adequat
per a muntage en paret dels equips fabricat en acer
304 i contrarosca.
BJMCU02P

u

Mesurador de nivel sumergible WIKA Model LH-20

458,7700 €

BJMCUO2P

u

Sistema de nivell per politja marca STÜBBE compost
per: 2 angles de PVC-U amb guia de cordill interna
(codi article 140637), 1 flotador de DN40mm fet en PP
(codi article 140822), 1 contrapes magnètic de
DN40mm fet en PVC-U (codi article 139512) i un cable
de PTFE color blanc (codi article 140201).

130,6800 €

BJMCUO3P

m

Visor Sistema Nivell Mínima-Màxima fet a partir de tub
de PVC transparent

19,2500 €

BJMPPT02

u

Mesurador de pressió S-20 marca wika o similar
4..20mA tipus CVA Ref. OF34873 REV.4 o equivalent.

347,7000 €

13,1800 €
3.977,0000 €

WIKA PE 81.61
BJWMR080

u

Part proporcional de junts i cargols per ventosa
trifuncional amb brida de DN 50 mm, PN 16, muntada
sobre canonada

8,8200 €

BJWMR08A

u

Part proporcional de junts, passadors i cargols per
maniguet DN150, PN 16.

109,0000 €

BJWMR08B

u

Part proporcional de junts, passadors i cargols per
maniguet DN200, PN 16.

321,0000 €

BK2B900

u

Panell de control - Gasmaster 1 canal (Sense port de
comunicacions) - GMS-1-10-EUR-Z

1.409,2700 €
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MATERIALS
UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BK25S230

u

Manòmetre amb carcassa d'acer inoxidable de ø63
mm, de 0 a 6 bar, amb separador cos PVC-U
membrana de tefló, connexió 1 / 2'' BSP, fins i tot p.p.
accessoris i suports.

306,5200 €

BK3PD2PT

u

Cubeta retenció de polietilè d'alta densitat per a a una
elevada resistència als productes químics. Reixeta
removible en acer recobert de plàstic. Resistència a la
càrrega de fins a 1500kg. Capacitat retenció 100%.
Volum retenció: 400L.

765,0000 €

BK3PD400

u

Dipòsit vertical model RD400s de ROTOPLAST -o
similar- de PEHD de 400 L de capacitat, ø 830mm i h
1065mm, color negre, per l'emmagatzemtage
d'hipoclorit sòdic al 0,6%, provist de 3 tubuladures
DN50 a la part inferior (buidat, GRG i sortida) situades
a angle de 90º, 1 tapa de 300 mm de diàmetre, 3
tubuladures (2 DN50 i 1 DN32) a la part superior: una
pel nivell digital mínima/màxima per contrapes, una pel
nivell analògic (reaprofitat) i una altra per l'entrada de
producte.

869,0000 €

Polipast elèctric de ganxo de 2 velocitats i amb carretò
d'empenta, amb guiatge permanent, d'1 ramal,
capacitat de càrrega fins a 2000 kg, alçària d'elevació
fins 3 m, alimentació elèctrica trifàsica 400 V 50 Hz,
amb cos de fosa, fre de seguretat, reductor
d'engranatges epicicloidals, cadena de càrrega d'acer
galvanitzat i ganxos de suspensió i de càrrega d'acer
amb gatell de seguretat

3.493,0000 €

BLXECA0Z

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

BM131222

u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació exterior

50,1300 €

BM312612

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, cromat

62,9900 €

BM313511

u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

72,8200 €

BMD62420

m

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75
mm2

0,4900 €

BMSB31L0

u

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons
UNE 23035-4

2,3200 €

BMSB74L0

u

Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

2,3200 €

BMY13000

u

Part proporcional d'elements especials per a sirenes

0,6300 €

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

0,3100 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BN12A6AA

u

Maniguet elàstic proflex simple ona amb brides, de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, model
BVP-04-SO de Proinval o equivalent, amb orelleres de
restricció de màx i min.

75,0000 €

BN12A6FA

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN
558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la
norma EN 1074, de 150 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament per volant de fosa, model BVP-70R de
Proinval o equivalent

182,0000 €

BN12A6FB

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN
558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la
norma EN 1074, de 200 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament per volant de fosa, model BVP-70R de
Proinval o equivalent

312,0000 €

BN12A6FC

u

vàlvula de automàtica de control de pressió amb
brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, tancament de seient elàstic, amb accionament
automàtic, model BVP-93 de Proinval o equivalent

1.397,0000 €

BN12A6FV

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN
558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la
norma EN 1074, de 100 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament per volant de fosa, model BVP-70R de
Proinval o equivalent

116,0000 €

BN12A6FX

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN
558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la
norma EN 1074, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament per volant de fosa, model BVP-70R de
Proinval o equivalent

69,0000 €

BN12R110

u

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada
de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

73,5000 €

BN3G539P

u

Vàlvula de bola de material plàstic, Stubbe model
C-200 segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per
a encolar, de 2 vies, DN 10 (per a tub de 16 mm), de 16
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-O,
portajuntas roscat + bloq, tancament de tefló PTFE i
juntes d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM,
accionament per maneta

63,8200 €
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MATERIALS
UA
u

u

u

u

DESCRIPCIÓ

PREU

Vàlvula de bola de material plàstic, Stübbe model
C-200, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per
a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20 mm ), de
16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts roscat , tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per
maneta

63,2400 €

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC
de Proinval o equivalent, segons la norma UNE-EN
593, fabricada segons la norma EN 1074 , motoritzada,
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 (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) amb actuador AUMA
SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP 10 o equivalent.

6.142,5000 €

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC
de Proinval o equivalent, segons la norma UNE-EN
593, fabricada segons la norma EN 1074, motoritzada,
per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) amb actuador AUMA
SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP 10 o equivalent.

6.300,0000 €

Vàlvula contra pressió marca Stübbe model DHV-718 o
similar, cos de PVC-U DN8, PN10, diafragma PTFE i
junta FKM, connexions per enllaç roscat, tarada a 3
bar, inclòs p.p.accessoris i suports.

142,2700 €

BN7Z3N02

U

Analitzador de clor CL17sc analitzador clor lliure
residual o clor total, rang 0,03 - 10mg/l. Inclou SC200
Controladora universal de 2 canals per connexió de
sonda digital sc, set de reactius per CL17 i CL17sc (30
dies) i posta amb marxa i despesesde desplaçament.

6.044,6000 €

BN7Z3N0Z

U

analitzador de clor CL4 de MicroChem o equivalent,
analitzador clor lliure residual o clor total, rang 0,03 10mg/l.

5.800,0000 €

BN7Z3N1X

U

Connexió i adaptació de l'analitzador per a bombes
d'arrossegament

400,0000 €

BN8226JA

u

vàlvula de retenció de simple clapeta según
EN1074-3, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de
pressió nominal, tipus BVP-71C de Proinval o
equivalent

287,0000 €

Vàlvula de retenció de doble clapeta, de diàmetre
nominal 200 mm, de 10 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb
assentament de EPDM, clapeta de ASTM A351 CF8M
(1.4408), model BVP-78C de Proinval o equivalent

150,0000 €

BN8226JX

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BN8J464P

u

Vàlvula de retenció de bola, Stubbe model KRV-360,
segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per
a encolar, DN 10 (per a tub de 16 mm de diàmetre
nominal), de 16 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i
tancament de cautxú fluorat FPM

88,2100 €

BN8JD560

u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN
ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 20 (per a
tub de 25 mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de
pressió nominal, cos de PVC-U i tancament de cautxú
fluorat FPM

48,3500 €

BNE05300

u

Filtre en ´´Y´´ amb mall de 0,8 mm, PVC-C FPM +GF+
model 305/306 o similar, cos transparent, 25DN20, per
encolar, p.p. accessoris i suports.

246,5900 €

BNE220PC

u

Filtre colador en forma de Y per a encolar, model
Strainer SF 305 de Stubbe, 20DN15, PN10, PVC-U /
FPM, pas de malla de 0,5 mm.

93,5100 €

BNE3AAFP

u

Filtre tipus carxofa que consisteix en tub de malla
d'acer galvanitzat de pas suficientment gran com per
evitar que es puguin introduir fulles i altres elements a
l'interior de la canonada de captació (apte per a
diàmetre de tub de DN300)

112,5000 €

BNHH031B

u

Bomba centrífuga horitzontal Calpeda model MXH
202E o equivalent, per a 2 m3/h a 20 mca, potència
nominal 0,45 kW, 400 Vac, IP55.

436,0000 €

BNHH031C

u

Conjunt de canonades amb el corresponent picatge i
canonades d'alimentació de l'analitzador i de retorn a
dipòsit

300,0000 €

BNM9227P

u

Bomba dosificadora lineal de membrana de 30 l/h de
cabal a 4 bar de pressió màxima, Grundfos model DDA
30-4 AR PVDF/PTFE, boles ceràmiques, o similar,
relació de regulació 1:3000, amb regulació electrònica
automàtica mitjançant entrada 4 -20 mA externa, fins i
tot cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i
injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris,
de preu alt.

1.565,8300 €

BNM9227T

u

Bomba dosificadora de 7.5 l/h de cabal màxim, model
DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG, boles
ceràmiques, de Grundfos o similar, relació de regulació
1:3000, amb regulació electrònica automàtica
mitjançant entrada 4 -20 mA externa, fins i tot cables
de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i injecció,
connexions (4x6, 6x8 o p.p. accessoris, de preu alt.

1.796,0000 €

BNM922AC

u

Sistema ECO cabinet per a equips de bombatge de
productes químics tipus DSS ECO 2 PVC-WP de
Grudfos o similar

1.433,6000 €

BNM922AT

u

Petit material com per exemple cables de senyals i
alimentació, vàlvules aspiració i injecció, connexions
(4x6, 6x8 o 9x12), etc.per el muntatge i comandanet de
la bomba

327,2000 €
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PREU

BNM92AAT

u

Bomba dosificadora tipus DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF31U2U2FG per a la injecció d'àcid desincrustant 7.5 l/h
a 16 bars, de Grudfos o equivalent. vàlvules aspiració i
injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris,
de preu alt.

1.796,0000 €

BNM92AAZ

u

Bomba dosificadora tipus DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF31U2U2FG per a la injecció d'aigua 7.5 l/h a 16 bars,
de Grudfos o equivalent. vàlvules aspiració i injecció,
connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris, de preu
alt.

1.796,0000 €

BNM92A7LA

u

Bomba dosificadora Bomba dosificadora per a la
injecció d'àcid desincrustant 3 l/h a 16 bars, vàlvules
aspiració i injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p.
accessoris, de preu alt.

650,0000 €

BNM92B7LA

u

Bomba dosificadora Bomba dosificadora per a la
injecció d'aigua 3 l/h a 16 bars, vàlvules aspiració i
injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris,
de preu alt.

650,0000 €

CODI
BNN2UPN7

UA
u

DESCRIPCIÓ
Bomba horitzontal en cambra seca tipus APP21-65 C
de Sulzer o equivalent
Bomba centrífuga d'una etapa de succió final
Requisit de qualitat
CE 2006/42 / CE
EN ISO 5199: 2002 Classe II
Bomba i accessoris
Grau d’acceptació del rendiment hidràulic
ISO 9906: 2012 / HI 14.6-2011 grau 2B
Eficiència garantida
Impulsor
Tipus de rodet: tancat
Materials de construcció
Cas de voluta: acer dúplex (ASTM A890 3A)
Impulsor: acer dúplex (ASTM A890 3A)
Aliatges no colats mullats: 316 SS o superior
Eix: acer dúplex (EN1.4460 / AISI 329 / SS2324)
Carcassa del coixinet: Fosa de color gris (ASTM A48
CL35B)
Tractament de superfícies
Mètode de pintura: estàndard, corrosivitat atmosfèrica
C4, ISO 12944-2
Tonalitat de color: gris clar (NCS1700)
Cas de voluta
Perforació de brides: EN 1092-1 PN16
Segell d'eix
Tipus d’unitat de segellat: càmera de segellat oberta
única i preparada (MS71)
Líquid de segellat de l'eix: Sense fluid (N)
Tipus de segell mecànic: Sulzer, TB1
Cos de segell mecànic: 316/329 SS
Material del segellat de l’eix: SiC / SiC
Material elastòmer de segellat de l’eix: EPDM, etilè
propilè
Unitat de rodament
Tipus de lubricació de coixinets: Greix
Aïllament del coixinet: segell de laberint estàndard
Acoblament
Factor de servei d'acoblament: 1,00
Mida de l’acoblament: Rex Viva VS130
Protecció d'acoblament: acer galvanitzat pintat
Placa base
Tipus de placa base: placa base estàndard per a
bomba i motor (STD)
Material de la placa base: acer al carboni
Equipament de la placa base: cargol de fonament,
rejuntat
Embalatge
Tipus d'embalatge: caixa (buit embarcat)
Motor
Detall del motor: ABB M3BP 2 pols 22kW IP55 IE3
180M Fosa muntada al peu
Tensió nominal del motor: 400 VD
Codis d'opció inclosos amb motor
107: Pt100 de 2 fils en rodaments.
445: Pt100 de 2 fils d’estat

PREU
14.224,0000 €
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BNP1E022

u

Bomba
d'esgotament
sumergible
tipus
AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM de sulzer o equivalent

BNZ116F0

u

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus
BVP-69, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de
150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal

213,0000 €

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus
BVP-69, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de
200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal

330,0000 €

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus
BVP-69, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de
50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal

145,0000 €

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus
BVP-69, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de
100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal

175,0000 €

BNZ116FV

BNZ116FX

Pàg.:

28

MATERIALS

1.280,0000 €

BNZ116FC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

u

u

BP11P190

u

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset),
muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de
pintura epoxi, de 80 cm de diàmetre, inclòs el braç de
suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides

55,0000 €

BP1ZS14E

u

Pal d'acer galvanitzat de 2.5 m de llargària, de 40 mm
de diàmetre i 2 mm de gruix

22,2000 €

BP1ZY340

u

Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la paret un
pal de 3 m d'alçària com a màxim

7,1000 €

BP417420

m

Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor
de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb
trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

1,3600 €

BP434680

m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266

1,3000 €

BP7001P

u

Equip de comunicacions via radio TETRA

134,1500 €

BP749310

u

Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de
transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 9 unitats d'alçària, de 600x500 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau

375,9100 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BP7Z6527

u

Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400
mm

104,0600 €

BP7ZA1MA

u

Ventilador de tipus axial per a entrades de cables,
cabal de 35 m3/h, 230 V de tensió d'alimentació, de
80x80 mm, amb filtre i reixeta protectora

24,5900 €

BP7ZE161

u

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T
de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a
armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge
horitzontal

43,1000 €

BQU2QJ0P

u

Renta-ulls d'emergència autònom, funciona mitjançant
caiguda per gravetat; a l'obrir la comporta surt el flux
d'aigua que està assegurat durant 15 minuts. Capacitat
34 litres.
Es pot ancorar a la paret (inclou suport) i transportar
gràcies a la seva nansa superior.

195,0000 €

BQUA001LG

u

Dutxa renta-ulls

BR4U1G00

kg

Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

5,5000 €

BVAG9101

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

600,0000 €

MT0S937N

m²

Reixeta electrosoldada antilliscant de 34x38 mm de
passada de malla, acabat galvanitzat en calent,
realitzada amb platines portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent,
de 40x5 mm, separades 34 mm entre si, separadors de
vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut
en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en
calent, de 40x5 mm, inclús peces de subjecció.

109,4600 €

MT0S949M

U

Esglaó recte de 900x240 mm, format per reixeta
electrosoldada antilliscant, acabat galvanitzat en calent,
realitzada amb platines portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent,
de 40x3 mm, separades 34 mm entre si, separadors de
vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut
en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent;
i acabat frontal antilliscant, d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent,
encunyat, per cargolar, inclús elements de fixació.

47,3200 €

MT11ARF010G

U

Tapa de formigó armat prefabricat, 118x118x15 cm.

102,3000 €

MT11VAR10A

U

Conjunt d'elements necessaris
l'estabilització de la sonda de nivell

127,0000 €

1.000,0000 €

per

garantir

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

29

MATERIALS
CODI
MT47HPH010B

MT47HPH010N

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

30

PARTIDES D'OBRA
UA
U

U

DESCRIPCIÓ

PREU

Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de
caixa de protecció i mesura d'energia elèctrica, de
760x250x1200 mm de dimensions exteriors, formada
per ciment, àrid, fibres d'acer i polipropilè, amb base de
840x500x500 mm de dimensions exteriors.

242,8000 €

Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de
caixa de protecció i mesura, i caixa de seccionament
d'energia elèctrica, de 760x250x1750 mm de
dimensions exteriors, formada per ciment, àrid, fibres
d'acer i polipropilè, amb base de 840x500x500 mm de
dimensions exteriors.

343,2000 €

NÚM

CODI

UA
m3

D0391311

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

71,77 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 =

1,050 /R x

Subtotal...

21,61950
21,61950

21,61950

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000 =

0,750 /R x

Subtotal...

P0316

M3

Sub-base

16,0000 €

P0611

ML

Canonada pead 200 mm

14,0000 €

P0692

U

Colzat 90 Ø pead 200 mm

P0701NS

U

Embornal no sifonic pref.

46,3400 €

P0728ONSR

U

Reixa de fosa de 70x35 ctm

45,0000 €

1,28250
1,28250

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

17,04000 =

25,90080

B0512401

t

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

0,200

x

103,30000 =

20,66000

6,5400 €

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

46,56080
1,00%

ML

Canonada pead 400 mm

ZMAT0039

m

Cinta seyalització polietilè 15cm, gruix 300 micres

0,3500 €

ZMAT014-1

m

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

4,3200 €

ZMAT014-2

m

Junta expansiva en contacte amb l'aigua, de cautxú, de
secció 2x1 cm

5,3100 €

23,0000 €

69,67899

DESPESES INDIRECTES 3,00%

2,09037

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

D060M021

71,76936

Rend.: 1,000

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Unitats

46,56080
0,21620

COST DIRECTE

P0858PEADS2R

1,28250

Materials:

76,98 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 =

1,100 /R x

Subtotal...

22,64900
22,64900

22,64900

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000 =

0,600 /R x

Subtotal...

1,02600
1,02600

1,02600

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,180

x

1,63000 =

0,29340

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

15,88000 =

10,32200

B0331Q10

t

1,550

x

15,95000 =

24,72250

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150

x

103,30000 =

15,49500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

50,83290
1,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

50,83290
0,22649
74,73439
2,24203
76,97642
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

32

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
m3

D060P021

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

82,30 €

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,00%

0,22649

COST DIRECTE

82,48189

DESPESES INDIRECTES 3,00%
Preu €

Unitats

Parcial

2,47446

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

84,95635

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 =

1,100 /R x

Subtotal...

22,64900
22,64900

m3

D0701821
22,64900

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000 =

0,600 /R x

Subtotal...

1,02600
1,02600

1,02600

m3

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B0331Q10

t

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Aigua

A0150000

Manobre especialista

0,650

x

10,32200

Maquinària:

1,550

x

15,95000 =

24,72250

C1705600

0,200

x

103,30000 =

20,66000

Materials:

55,99790
1,00%

COST DIRECTE

h

Formigonera de 165 l

1,71000 =

0,700 /R x

1,19700

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

17,04000 =

25,90080

0,22649

B0512401

t

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

0,380

x

103,30000 =

39,25400

Subtotal...

82,29637

DESPESES AUXILIARS

65,48080
1,00%

m3

Rend.: 1,000

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Preu €

Parcial

Import

m3

D070A4D1

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

1,100 /R x

20,59000 =
Subtotal...

22,64900
22,64900

22,64900

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

2,62421

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,600 /R x

1,71000 =
Subtotal...

1,02600

1,02600

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,180

x

1,63000 =

0,29340

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

15,88000 =

10,32200

B0331Q10

t

1,550

x

15,95000 =

24,72250

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

x

103,30000 =

0,225

Subtotal...

Preu €

Parcial

Import

h

Manobre especialista

1,050 /R x

20,59000 =
Subtotal...

21,61950
21,61950

21,61950

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725 /R x

1,71000 =
Subtotal...

1,23975
1,23975

1,23975

Materials:

23,24250
58,58040

Unitats

162,88 €

Mà d'obra:
A0150000

1,02600

90,09791

Rend.: 1,000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

65,48080

87,47370

DESPESES INDIRECTES 3,00%

84,96 €

1,19700

0,20590

COST DIRECTE
D060Q021

20,59000

1,19700

55,99790

2,39698

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

20,59000
20,59000

Subtotal...

79,89939

DESPESES INDIRECTES 3,00%

20,59000 =

1,000 /R x

Subtotal...

15,88000 =

DESPESES AUXILIARS

h

0,29340

1,63000 =

Subtotal...

Parcial

Mà d'obra:

x

0,180

90,10 €

Preu €

Unitats

Materials:
B0111000

Rend.: 1,000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

58,58040

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

17,04000 =

26,07120

B0512401

t

0,200

x

103,30000 =

20,66000

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x

0,22000 =

88,00000

Subtotal...

135,05720

135,05720
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,00%

0,21620

COST DIRECTE

4,74398

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

D070A8B1

162,87662

Rend.: 1,000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

NÚM

CODI

UA
kg

D0B2A100

158,13265

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Manobre especialista

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Preu €

Parcial

20,59000 =

1,050 /R x

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

23,85000 =

0,11925

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

21,17000 =

0,10585

Subtotal...

Import

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,010

x

1,16000 =

0,01160

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050

x

0,63000 =

0,66150

Subtotal...
21,61950

DESPESES AUXILIARS

1,71000 =

0,725 /R x

1,23975
1,23975

1,23975

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x

17,04000 =

23,51520

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,380

x

103,30000 =

39,25400

kg

0,22510

B0B2A000

21,61950
21,61950

Subtotal...

B0532310

Parcial

A0134000

Maquinària:
Formigonera de 165 l

0,93 €

Preu €

Unitats

131,81 €

Subtotal...
h

PREU
Rend.: 1,000

190,000

0,22000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

104,89520
1,00%

0,67310
1,00%

104,89520

127,97065
3,83912
131,80976

Rend.: 1,000

54,00 €
Import

Unitats

Preu €

Parcial

0,90045
0,02701

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,92746

Rend.: 1,000

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de l?mit el?stic >= 500 N/mm2

0,94 €

Preu €

h

Manobre

19,91000 =

0,500 /R x

Subtotal...

Parcial

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

23,85000 =

0,11925

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

21,17000 =

0,10585

Import

Subtotal...

0,22510

0,22510

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,010

x

1,16000 =

0,01160

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050

x

0,64000 =

0,67200

Mà d'obra:
A0140000

0,00225

COST DIRECTE

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3

0,67310

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Subtotal...
m3

0,22510

Mà d'obra:

0,21620

COST DIRECTE

kg

D0B2C100

41,80000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

D07AA000

Import

Mà d'obra:

Mà d'obra:
h

DESCRIPCIÓ

Materials:
Unitats

C1705600

34

PARTIDES D'OBRA

CODI

A0150000

Pàg.:

0,68360

0,68360

COST DIRECTE

0,90870

9,95500

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,02726

9,95500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,93596

9,95500

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,330

x

1,63000 =

0,53790

B0512401

t

0,330

x

103,30000 =

34,08900

B7C100N0

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Escumant per a formigó cel·lular

5,000

x

1,55000 =

7,75000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

42,37690
1,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

ML

E074CM5QQ

Rend.: 1,000

canonada de PEAD DC SN-8, diàmetre 200 mm amb
junta, col.locada incluint part proporcional de juntes,
colzats i peces especials

22,45 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
42,37690
0,09955
52,43145
1,57294
54,00439

A0121000

h

Oficial 1a

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

Subtotal...

6,56400

6,56400

Materials:
P0611

ML

Canonada pead 200 mm

1,000

x

14,00000 =
Subtotal...

14,00000
14,00000

14,00000

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

UA
%

DESCRIPCIÓ
cost indirecte

PREU
6,00  S/

20,56400 =
Subtotal...

1,23384

COST DIRECTE

m3

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,23384

m2

E4LV75H9

0,65394

Rend.: 1,000

Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

CODI

21,79784

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E45917B3

NÚM

1,23384

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

Preu €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,294 /R x

23,85000 =

7,01190

A0140000

h

Manobre

1,176 /R x

19,91000 =

23,41416

Subtotal...

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

109,54 €

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

Import

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

30,42606

1,050

71,58000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

75,15900
2,50%

B4LV07HH

m2

Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 124.8 a 184.3 kN·m per m d'amplària
de moment flector últim

30,42606

6,56400

1,000

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,022 /R x

23,85000 =

0,52470

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,022 /R x

21,17000 =

0,46574
0,99044

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,018

x

1,16000 =

0,02088

B0B341C4

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200

x

1,29000 =

1,54800

DESPESES AUXILIARS

45,56000
0,09846
59,92346
1,79770

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E4LVB5HF

61,72116

Rend.: 1,000

Lloses alveolars de formigó pretesat de 35 cm d'alçària
i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 227.88 a 285.16 kN·m per m
d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 35+
5 cm, col·locades sobre estructura

77,27 €

Preu €

0,99044

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650
6,56400

6,56400

Maquinària:
C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,150 /R x

51,34000 =
Subtotal...

7,70100
7,70100

7,70100

Materials:
B4LV0BHS

1,56888
1,50%

1,50%

Subtotal...

Materials:

Subtotal...

45,56000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

Subtotal...

45,56000

COST DIRECTE

2,65 €

Preu €

7,70100

3,19037
109,53608

Rend.: 1,000

Unitats

45,56000 =

x

DESPESES AUXILIARS

75,15900
0,76065

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

7,70100
7,70100

Subtotal...

106,34571

DESPESES INDIRECTES 3,00%

51,34000 =

0,150 /R x

Subtotal...

75,15900

COST DIRECTE

m2

6,56400

Import

Materials:

Materials:

E4B9DC88

Parcial

22,45178

Subtotal...

A0122000

Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,72 €

Maquinària:
Unitats

m3

2,65140

Rend.: 1,000

Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària
i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m per m d'amplària
de moment flector últim, per a sostre de 25+ 5 cm,
col·locades sobre estructura

Mà d'obra:

B065710C

36

PARTIDES D'OBRA

CODI
Altres:
%0115

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,56888
0,01486

COST DIRECTE

2,57418

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,07723

m2

Llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 218.1 a 247.5 kN·m per m d'amplària
de moment flector últim

1,000

x

60,66000 =

Subtotal...

60,66000

60,66000

60,66000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,09846

COST DIRECTE

2,25070

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E7C29471

77,27416

Rend.: 1,000

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

NÚM

CODI

UA
u

EJ711723

75,02346

DESPESES INDIRECTES 3,00%

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 60 l de capacitat, col·locat sobre bancada

52,96 €

Preu €

Unitats

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,500 /R x

23,85000 =

11,92500

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

Subtotal...

7,74 €

21,88000

BJ711720
Preu €

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

23,85000 =

1,43100

A0140000

h

Manobre

0,030 /R x

19,91000 =

0,59730

Subtotal...

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 60 l de capacitat

1,000

28,99000 =

x

Import

Subtotal...

2,02830

DESPESES AUXILIARS

28,99000
28,99000

1,049

5,20000 =

x

2,02830

U

EAFAX131

5,45480
1,50%

5,45480
0,03042

COST DIRECTE

7,51352
0,22541

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,73893

Rend.: 1,000

u

93,87 €

Preu €

A0121000

h

Oficial 1a

0,750 /R x

23,85000 =

17,88750

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

19,91000 =

14,93250

Parcial

Subtotal...

32,82000

BJ711780

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 200 l de capacitat

1,000

57,50000 =

x

Subtotal...

h

Oficial 1a

0,870 /R x

23,85000 =

20,74950

A013U001

h

Ajudant

0,175 /R x

21,36000 =

3,73800

Subtotal...

24,48750

2,50%

COST DIRECTE

Import

24,48750

Porta d´alumini lacat, amb interrupció del pont
tèrmic amb una fulla basculant i un accès batent, per a
un buit d'obra de 360x250 cm, elaborada amb perfils de
preu alt

1,000

x

1.995,15000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.995,15000

2.019,63750
60,58913
2.080,22663

0,82050
91,14050
2,73422

COST EXECUCIÓ MATERIAL

93,87471

m

Instal.lació de tub de 6x6 mm. de tefló per la dosificació
de reactius, inclòs canonada PVC DN15 de
protecció,suports,accessoris.

Rend.: 1,000

4,07 €

G10DC000

m

Instal.lació tub 4x6 mm. de tefló per la dosificació de
reactius, inclòs caconada PVC DN 15 de protecció,
suports,accessoris.

Rend.: 1,000

3,29 €

G11DC000

m

Instal.lació canonada PVC DN20 I7o DN32 PN 16, per
aigua de mostra a analitzador des de bombes mostreig,
retorn i desguàs,I/o aigua a sistema generador,I/o
reactiu a bombes dosificadores, inclòs part
proporcional de vàlvules antiretorn de bola PVC
DN15/DN25 PN16,accessoris,suports,etc.

Rend.: 1,000

2,14 €

1.995,15000

1.995,15000

57,50000

G09DC000

Materials:
u

32,82000

57,50000
57,50000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

A0121000

Import

Materials:

2.080,23 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:

Mà d'obra:

BAFAX131

Rend.: 1,000

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 200 l de capacitat, col·locat sobre bancada

DESPESES AUXILIARS
Unitats

1,54251
52,95951

5,45480

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Subministrament i col.locació de porta d´alumini lacat,
amb interrupció del pont tèrmic, amb una fulla
basculant, per a un buit d´obra de 370x380 cm,
elaborada amb perfils de preu alt

51,41700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

DESPESES AUXILIARS

28,99000
0,54700

COST DIRECTE

EJ711783

Subtotal...

2,50%

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Materials:
Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa

21,88000

Materials:

Unitats

m2

Import

Mà d'obra:

Mà d'obra:

B7C29470

38
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
u

G20DC000

m3

G222U102

DESCRIPCIÓ

PREU

Subministrament i instal.lació de 1 vàvula de
membrana d'1/4´´ camandada per la seva corresponent
electrovàlvula

Rend.: 1,000

Excavació de qualsevol tipus de terreny en desmunt,
en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000

212,18 €

NÚM

CODI

UA
m2

G4D0U010

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Preu €

Unitats

Parcial

Unitats

Preu €

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,111 /R x

26,86000 =

2,98146

A0121000

h

Oficial 1a

0,444 /R x

23,85000 =

10,58940

A013U001

h

Ajudant

0,333 /R x

21,36000 =

7,11288

A0140000

h

Manobre

0,333 /R x

19,91000 =

6,63003

Subtotal...

Import

27,31377

h

Cap de colla

0,010 /R x

26,86000 =

0,26860

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,022 /R x

51,71000 =

1,13762

A0150000

h

Manobre especialista

0,019 /R x

20,59000 =

0,39121

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

0,111 /R x

6,69000 =

0,74259

Subtotal...

0,65981

0,65981

Maquinària:
h

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

73,07000 =

m3

G45C18H4

0,36535

0,005 /R x
0,019 /R x

63,49000 =

1,20631

0,058 /R x

55,68000 =

3,22944

Subtotal...

4,80110

4,80110

COST DIRECTE

5,46091

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,16383

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,62474

Rend.: 1,000

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

h

Manobre

Parcial

Import

19,91000 =

0,320 /R x

Subtotal...
Camió amb bomba de formigonar

0,130 /R x

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,35000 =

1,05000

B0D629AU

cu

0,030

x

19,86000 =

0,59580

B0D7UC02

m2

1,000

x

1,29000 =

1,29000

B0DZA000

l

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
Desencofrant

0,075

x

2,75000 =

0,20625

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,400

x

1,37000 =

0,54800

Subtotal...

6,37120

155,18000 =
Subtotal...

m3

G4DEG011

20,17340
20,17340

20,17340

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020

65,80000 =

x

Subtotal...

Preu €

DESPESES AUXILIARS

2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0123000

h

A0133000

h

A0140000

h

0,067 /R x

23,85000 =

1,59795

Ajudant encofrador

0,067 /R x

21,17000 =

1,41839

Manobre

0,050 /R x

19,91000 =

0,99550

Oficial 1a encofrador

4,01184

4,01184

Maquinària:

67,11600

67,11600

0,98652

11,37 €

Subtotal...
m3

3,69005

33,87055

Rend.: 1,000

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base
Unitats

6,37120

1,88021

32,88403

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:
B065960B

3,69005

COST DIRECTE

6,37120

Maquinària:
h

1,88021

B0D21030

96,63 €

Preu €

Unitats

Subtotal...
Materials:

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Mà d'obra:

C1701100

27,31377

Maquinària:

A0112000

A0140000

33,87 €
Import

Mà d'obra:
5,62 €

Mà d'obra:

C110U025

40

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,002 /R x

50,90000 =

0,10180

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,009 /R x

51,34000 =

0,46206

67,11600
0,15928
93,81988
2,81460
96,63448

Subtotal...

0,56386

0,56386

Materials:
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,150

x

0,35000 =

0,05250

B0DFF001

m3

Amortització de cindri metàl·lica

1,000

x

6,35000 =

6,35000

Subtotal...

6,40250

6,40250
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,06018

COST DIRECTE

m2

11,36953

Rend.: 1,000

Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir. (PB E4Z11411)

Preu €

Parcial

23,85000 =

1,000 /R x

Subtotal...

Import

23,85000
23,85000

23,85000

Materials:
m2

Làmina de neoprè de 10 mm de gruix

DESCRIPCIÓ

1,020

50,13000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

G9GA0012

m3

Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de
qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora,
vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

GD15B771

m

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (PB ED15B771)

Rend.: 1,000

51,13260
1,50%

DESPESES INDIRECTES 3,00%

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,360 /R x

23,85000 =

8,58600

h

Ajudant col·locador

0,180 /R x

21,17000 =

3,81060

Subtotal...
BD13177B

m

m2

BD1Z2200

u

BDW3B700

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

75,34035

BDY3B700

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

x

3,66000 =

5,12400

0,670

x

1,19000 =

0,79730

0,330

x

5,56000 =

1,83480

x

0,08000 =

0,08000

1,000

Subtotal...

77,60056

Rend.: 1,000

Paviment de panot amb pedra de riu incrustada de
40x40x4 cm

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,415 /R x

23,85000 =

9,89775

A0140000

h

Manobre

0,261 /R x

19,91000 =

5,19651

Subtotal...

15,09426

Import

m3

Aigua

0,010

x

1,63000 =

0,01630

B0G11DP1

m2

Paviment de panot amb pedra de riu incrustada de
40x40x4 cm

1,020

x

62,36000 =

63,60720

m

GDKT0001
15,09426

Subtotal...
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

12,39660

20,41865
0,61256
21,03121

Rend.: 1,000

Subministrament d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o
similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i
graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm
d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la part
proporcional de porta o tapa amb pany a la base
d'escales exteriors.

191,07 €

Preu €

Unitats

7,83610

Parcial

Import

Materials:
63,62350

63,62350

BDKZU561

m

Escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada
per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat
quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior,
separats 300 mm. Inclou la part proporcional de porta o
tapa amb pany a la base d'escales exteriors.

Partides d'obra:
m3

Import

0,18595

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:
B0111000

1,50%

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Mà d'obra:
A012N000

7,83610

COST DIRECTE

85,17 €

Preu €

Unitats

12,39660

1,400

DESPESES AUXILIARS
G9B2DP01

21,03 €

Materials:

2,26021

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

A0137000

0,35775

51,13260

Preu €

104,18 €

Mà d'obra:

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar
Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm

51,13260

COST DIRECTE

D070A8B1

42

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Unitats

Oficial 1a

UA

77,60 €

Mà d'obra:
h

CODI

0,33115

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G4Z11411

NÚM

11,03838

DESPESES INDIRECTES 3,00%

B7Z1AA00

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

A0121000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,031

x

127,97065 =

3,96709

1,000

185,50000 =

x

Subtotal...
Subtotal...

3,96709

185,50000

185,50000

3,96709
COST DIRECTE

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

185,50000

185,50000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

82,68485

5,56500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,48055

191,06500

85,16540
GDKT0004

m

Rend.: 1,000

Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de
protecció i p.p de plataforma intermèdia de PRFV
Unitats

Preu €

156,89 €
Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

44

PARTIDES D'OBRA

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

137,03000

A0121000

h

Oficial 1a

1,250 /R x

23,85000 =

29,81250

A0137000

h

Ajudant col·locador

1,250 /R x

21,17000 =

26,46250

DESPESES AUXILIARS

A0140000

h

Manobre

1,250 /R x

19,91000 =

24,88750

COST DIRECTE

A0150000

h

Manobre especialista

1,250 /R x

20,59000 =

25,73750

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Subtotal...

106,90000

1,50%

1,91963
266,92489
8,00775

COST EXECUCIÓ MATERIAL

106,90000

137,03000

274,93264

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

45,42000 =

1,000 /R x

Subtotal...

45,42000
45,42000

u

GF3A7PN4
45,42000

Rend.: 1,000

Derivació d'acer galvanitzat de 200 mm de DN amb
tres unions embridades amb brida plana PN10, ramal a
90° de 20 mm de DN, col·locada superficialment.

256,62 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

152,32000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,793 /R x

24,65000 =

68,84745

4,56960

A013M000

h

Ajudant muntador

2,793 /R x

21,17000 =

59,12781

156,88960

Subtotal...

127,97526

127,97526

Materials:
u

GF3A7PN1

Rend.: 1,000

Derivació d'acer galvanitzat de 150 mm de DN amb
tres unions embridades amb brida plana PN10, ramal a
90° de 50 mm de DN, col·locada superficialment.

240,14 €

Preu €

Unitats

Parcial

BF3A7PN4

u

Derivació d'acer galvanitzat de 200 mm de DN amb
tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i
ramal a 90° de 50 mm de DN.

Import

1,000

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,793 /R x

24,65000 =

68,84745

A013M000

h

Ajudant muntador

2,793 /R x

21,17000 =

59,12781

Subtotal...

127,97526

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

Derivació d'acer galvanitzat de 150 mm de DN amb
tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i
ramal a 90° de 50 mm de DN.

1,000

103,25000 =

x

127,97526

DESPESES AUXILIARS

103,25000
1,50%

COST DIRECTE

u

GF3A7PN2

6,99435
240,13924

Rend.: 1,000

Derivació d'acer galvanitzat de 150 mm de DN amb
tres unions embridades amb brida plana PN10, ramal a
90° de 150 mm de DN, col·locada superficialment.

103,25000

274,93 €

Unitats

Preu €

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,793 /R x

24,65000 =

68,84745

A013M000

h

Ajudant muntador

2,793 /R x

21,17000 =

59,12781

Subtotal...

127,97526

Materials:
u

Derivació d'acer galvanitzat de 150 mm de DN amb
tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, contrabrida de tracció i ramal
a 90° de 150 mm de DN

1,91963
249,14489
7,47435
256,61924

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge d'acoblament tipus
maniguet d'unió de fosa dúctil per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12842,
DN225, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
150 micres, amb unió autoblocant mitjançant
contrabrida de tracció (unió flexible mecànica amb
contratracció), anell d’adherència de llautó, anell
d’estanquitat de material elastomèric segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
recobriment de zinc-alumini. Tot inclòs, completament
acabat.
Unitats

119,25000

304,92 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
Import

Mà d'obra:

BF3A7PN3

u

233,14489

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,91963

DESPESES INDIRECTES 3,00%

119,25000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

103,25000
GFB1RPN7

Subtotal...

119,25000

COST DIRECTE

Materials:
BF3A7PN1

119,25000 =

x

1,000

x

137,03000 =

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,005 /R x

24,65000 =

0,12325

A013M000

h

Ajudant muntador

0,007 /R x

21,17000 =

0,14819

Subtotal...

0,27144

0,27144

Maquinària:
127,97526

CZ1UU005

137,03000

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,054 /R x

4,09000 =
Subtotal...

Materials:

0,22086
0,22086

0,22086

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

45

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BFBDUEG0

Pàg.:

UA
u

DESCRIPCIÓ
Acoblament tipus maniguet d'unió de fosa dúctil per a
tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12842, DN225, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, amb unió autoblocant
mitjançant contrabrida de tracció (unió flexible
mecànica amb contratracció), anell d’adherència de
llautó, anell d’estanquitat de material elastomèric
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb recobriment de zinc-alumini

PREU
1,000

281,45000 =

x

281,45000

%

Part proporcional de les peces especials per a tubs

NÚM

CODI

UA
u

GS1VPNZ2

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge analitzador de clor CL4 de
MicroChem o equivalent, analitzador clor lliure residual
o clor total, rang 0,03 - 10mg/l.Tot inclòs. inclús
muntatge i posta en marxa.

6.165,61 €

Preu €

Unitats

Parcial

5,00  S/

281,94240 =
Subtotal...

281,45000

281,45000

h

Oficial 1a muntador

4,000 /R x

24,65000 =

98,60000

A013M000

h

Ajudant muntador

4,000 /R x

21,17000 =

84,68000

Subtotal...

183,28000

COST DIRECTE

U

analitzador de clor CL4 de MicroChem o equivalent,
analitzador clor lliure residual o clor total, rang 0,03 10mg/l.

14,09712

1,000

x

5.800,00000 =

8,88118

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

4,000 /R x

24,65000 =

98,60000

A013M000

h

Ajudant muntador

4,000 /R x

21,17000 =

84,68000

Subtotal...
x

6.044,60000 =

Subtotal...
%

Part proporcional de les peces especials per a tubs

1,50  S/

179,58088

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6.165,61008

u

Subministrament, transport i col·locació d'extractor
d'aire estàtic venturi per a ventilació interior, de
200 mm de diàmetre, coll de 124 mm de diàmetre
i 350 mm de llarg, capaç de renovar un cabal d'aire de
50 m3/h, calculat amb una velocitat mitjana de vent
de 2.5 m/s, incloent p.p. d'accessoris i
complements de muntatge, totalment instal·lada.

Rend.: 1,000

209,85 €

GZ21010C

u

Subministrador i instal.lació d'analitzador de clor
residual, amb les següents característiques:
- Marca: ABB o equivalent.
- Rang: 0-2 mg/l.
- Presa de mostres: 30 l/h.
- Montatge: mural.
Segons norma ET.2280109, incloent bombes de presa
de mostres, circuits de connexió amb analitzador,
valvuleria i accessoris i complements de muntatge,
totalment instal·lat i probat.

Rend.: 1,000

4.985,15 €

GZ40015LG

u

Subministrament i instal·lació de Bomba dosificadora
lineal de membrana de 30 l/h de cabal a 16 bar de
pressió màxima, Grundfos model DDA 30-4 AR
PVDF/PTFE o equivalent, boles ceràmiques, relació de
regulació 1:3000, amb regulació electrònica automàtica
lineal mitjançant entrada 4-20 mA externa, inclús
cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i
injecció, connexions
(4x6, 6x8 o 9x12), p.p.
accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.

Rend.: 1,000

1.758,56 €

Import

183,28000

183,28000

6.044,60000

6.044,60000

6.044,60000

Altres:
%FAUXF

2,74920
5.986,02920

GXXEXT

Materials:
1,000

1,50%

5.800,00000

6.510,94 €

A012M000

Analitzador de clor CL17sc analitzador clor lliure
residual o clor total, rang 0,03 - 10mg/l. Inclou SC200
Controladora universal de 2 canals per connexió de
sonda digital sc, set de reactius per CL17 i CL17sc (30
dies) i posta amb marxa i despesesde desplaçament.

5.800,00000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Mà d'obra:

U

5.800,00000

COST DIRECTE

304,92060

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge analitzador de clor CL4 o
equivalent, analitzador clor lliure residual o clor total,
rang 0,03 - 10mg/l. Inclou SC200 Controladora
universal de 2 canals per connexió de sonda digital sc,
set de reactius per CL17 i CL17sc (30 dies) i cuota de
posta amb marxa i gastos de desplaçament. Tot inclòs
inclús muntatge i posta en marxa.

DESPESES AUXILIARS

296,03942

DESPESES INDIRECTES 3,00%

183,28000

Materials:
BN7Z3N0Z

14,09712
14,09712

A012M000

Subtotal...

GS1VPN10

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

BN7Z3N02

46

PARTIDES D'OBRA

Altres:
%FAUXF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

6.227,88000 =
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

93,41820
93,41820

93,41820

6.321,29820
189,63895
6.510,93715

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

24,65000 =

49,30000

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

21,14000 =

21,14000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

21,17000 =

42,34000

Import

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

47

PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

137,43000

137,43000

Maquinària:
h

Màquina taladradora

4,03000 =

0,500 /R x

Subtotal...

2,01500
2,01500

2,01500

Materials:
BNM9227P

u

Bomba dosificadora lineal de membrana de 30 l/h de
cabal a 4 bar de pressió màxima, Grundfos model DDA
30-4 AR PVDF/PTFE, boles ceràmiques, o similar,
relació de regulació 1:3000, amb regulació electrònica
automàtica mitjançant entrada 4 -20 mA externa, fins i
tot cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i
injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris,
de preu alt.

1,000

x

1.565,83000 =

UA
h

Oficial 1a electricista

1,500 /R x

24,65000 =

36,97500

A013M000

h

Ajudant muntador

1,400 /R x

21,17000 =

29,63800

Subtotal...
u

Panell de control - Gasmaster 1 canal (Sense port de
comunicacions) - GMS-1-10-EUR-Z

1,000

x

1.409,27000 =

1.565,83000
1,50%

1.565,83000

1.409,27000
1,50%

51,22009

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.758,55654

Rend.: 1,000

346,51 €

Unitats

Preu €

u

GZ400A5LG

Parcial

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,000 /R x

21,14000 =

21,14000

Subtotal...

45,79000

3,73000 =
Subtotal...

3,73000
3,73000

B0A62E90

u

Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella

4,000

x

0,79000 =

3,16000

BEUHEM01

u

Ventilador extractor a la sala de dosificació hipoclorit o
sala de generació diòxid, marca Sodeca, model
HCDF-25-4M o similar, per 890 m3 / h a 51 dB, 60 W
pot.

1,000

x

283,05000 =

283,05000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

286,21000
1,50%

3,73000

Rend.: 1,000

813,18 €

10,09251

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

24,65000 =

49,30000

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

21,14000 =

21,14000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

21,17000 =

42,34000

286,21000

336,41685

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Subministrament i instal·lació de Bomba dosificadora
per a la injecció d'àcid desincrustant 3 l/h a 16 bars, o
similar amb regulació manual de polsos amb entrada
senyal de nivell rezctiu, inclos, vàlvues d'aspiració
impulsió i suports

346,50936

Subtotal...

137,43000

Unitats

Preu €

1.521,19 €
Parcial

Import

137,43000

Materials:
BNM92A7LA

u

Bomba dosificadora Bomba dosificadora per a la
injecció d'àcid desincrustant 3 l/h a 16 bars, vàlvules
aspiració i injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p.
accessoris, de preu alt.

1,000

x

650,00000 =

Subtotal...
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de panell de control Gasmaster 1 canal (sense port de comunicacions)
GMS-1-10-EUR-Z.

Import

Mà d'obra:

0,68685

COST DIRECTE

44,30647
1.521,18866

lineal de membrana de 30 l/h de cabal a 16 bar de
pressió màxima, Grundfos model DDA 30-4 AR
PVDF/PTFE o equivalent, boles ceràmiques, relació de
regulació 1:3000, amb regulació electrònica automàtica
lineal mitjançant entrada 4-20 mA externa, inclús
cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i
injecció, connexions
(4x6, 6x8 o 9x12), p.p.
accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.

45,79000

Materials:

u

0,99920
1.476,88219

Import

Maquinària:
1,000 /R x

1.409,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,06145
1.707,33645

66,61300

1.409,27000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Subministrament i instal·lació de ventilador extractor en
les de reactius químics, etc, marca Sodeca o
equivalent, modelo HCDF-25-4M ATEX o similar, per a
890 m3/h a 51 dB, 60 W pot. Totalment instal·lat.

Màquina taladradora

66,61300

Materials:

Mà d'obra:

GZ40023LG

48

PREU

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 3,00%

h

DESCRIPCIÓ

A012H000

BK2B900

1.565,83000

COST DIRECTE

u

CODI
Mà d'obra:

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

GZ40022LG

NÚM

Subtotal...

Subtotal...

C100F000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

C200F00P

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DESPESES AUXILIARS

650,00000

650,00000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

650,00000
2,06145
789,49145
23,68474

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

49

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

50

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

GZ400B5LG

813,17619

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de Bomba dosificadora
per a la injecció d'aigua 3 l/h a 16 bars, o similar amb
regulació manual de polsos amb entrada senyal de
nivell rezctiu, inclos, vàlvues d'aspiració impulsió i
suports

NÚM

CODI
MQ07GTE010C

UA
h

DESCRIPCIÓ
Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una
capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de
treball.

PREU
67,96000 =

0,519 /R x

Subtotal...

813,18 €

35,27124

35,27124

35,27124

Materials:
MT47HPH010B

U

Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de
caixa de protecció i mesura d'energia elèctrica, de
760x250x1200 mm de dimensions exteriors, formada
per ciment, àrid, fibres d'acer i polipropilè, amb base de
840x500x500 mm de dimensions exteriors.

1,000

242,80000 =

x

Subtotal...

242,80000

242,80000

242,80000

Altres:
%%Z

%

Costos directes complementaris

lineal de membrana de 30 l/h de cabal a 16 bar de
pressió màxima, Grundfos model DDA 30-4 AR
PVDF/PTFE o equivalent, boles ceràmiques, relació de
regulació 1:3000, amb regulació electrònica automàtica
lineal mitjançant entrada 4-20 mA externa, inclús
cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i
injecció, connexions
(4x6, 6x8 o 9x12), p.p.
accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.
Preu €

Parcial

Import

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

24,65000 =

49,30000

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

21,14000 =

21,14000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

21,17000 =

42,34000

Subtotal...

137,43000

650,00000 =

x

137,43000

414,40 €

Preu €

A0121000

h

Oficial 1a

0,365 /R x

23,85000 =

8,70525

h

Manobre

0,365 /R x

19,91000 =

7,26715

1,50%

h

650,00000
2,06145

COST DIRECTE

789,49145

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una
capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de
treball.

67,96000 =

0,519 /R x

U

Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de
caixa de protecció i mesura, i caixa de seccionament
d'energia elèctrica, de 760x250x1750 mm de
dimensions exteriors, formada per ciment, àrid, fibres
d'acer i polipropilè, amb base de 840x500x500 mm de
dimensions exteriors.

1,000

x

308,92 €

15,97240

35,27124

35,27124

35,27124

343,20000 =

Subtotal...

343,20000

343,20000

343,20000

Altres:
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,365 /R x

23,85000 =

8,70525

A0140000

h

Manobre

0,365 /R x

19,91000 =

7,26715

Subtotal...
Maquinària:

MT47HPH010N

813,17619

Rend.: 1,000

Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de
caixa de protecció i mesura d'energia elèctrica, de
760x250x1200 mm de dimensions exteriors, amb base.

15,97240

Materials:

23,68474

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Maquinària:

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Parcial

A0140000

Subtotal...

650,00000

650,00000

Rend.: 1,000

Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de
caixa de protecció i mesura, i caixa de seccionament
d'energia elèctrica, de 760x250x1750 mm de
dimensions exteriors, amb base.
Unitats

MQ07GTE010C
Subtotal...

U

8,99774
308,92225

Mà d'obra:

Materials:
1,000

U

UHP012

5,88087

299,92451

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

UHP010

5,88087

COST DIRECTE

A012H000

Bomba dosificadora Bomba dosificadora per a la
injecció d'aigua 3 l/h a 16 bars, vàlvules aspiració i
injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris,
de preu alt.

5,88087

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

u

294,04350 =
Subtotal...

Mà d'obra:

BNM92B7LA

2,00  S/

15,97240

%%Z

%

Costos directes complementaris

2,00  S/

394,44350 =
Subtotal...

15,97240

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

7,88887
7,88887

7,88887

402,33251
12,06998

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

51

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

52

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

m2

14LV755G

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

414,40249

Rend.: 1,000

72,15 €

Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de
formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 152,0 a
221,0 kN·m de moment flector últim, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una
llum màxima d'11 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0,071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I,
abocat amb cubilot

NÚM

CODI
E4LVB5HF

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Lloses alveolars de formigó pretesat de 35 cm d'alçària
i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 227.88 a 285.16 kN·m per m
d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 35+
5 cm, col·locades sobre estructura

PREU
1,000

75,02346 =

x

Subtotal...

75,02346

94,82565

COST DIRECTE

94,82565

DESPESES INDIRECTES 3,00%

2,84477

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu €

Unitats

Parcial

94,82565

97,67042

Import

Partides d'obra:
E45917B3

E4B9DC88

E4LV75H9

m3

Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot
Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080
Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària
i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m per m d'amplària
de moment flector últim, per a sostre de 25+ 5 cm,
col·locades sobre estructura

m2

m2

0,071

106,34571 =

x

7,55055

P- 3

M3

E0337

Rend.: 1,000

Estesa i piconatge, fins al 98% del pm, de subbase
granular tipus S3
Unitats

1,000

2,57418 =

x

25,64 €

Preu €

2,57418

A0121000

h

Oficial 1a

23,85000 =

0,040 /R x

Subtotal...
1,000

59,92346 =

x

Subtotal...

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Motoanivelladora mitjana

0,020 /R x

65,39000 =

1,30780

h

Corr? vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,020 /R x

52,87000 =

1,05740

C1502D00

h

Camió cisterna de 6 m3

0,100 /R x

41,67000 =

4,16700

Subtotal...

70,04819

m2

14LVB55M

Rend.: 1,000

Formació de sostre 35+10 cm amb lloses alveolars de
formigó pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 227.88 a
285.16 kN·m de moment flector últim, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una
llum màxima de 12 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0,081 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I,
abocat amb cubilot. Formació de forat per accés a
dipòsit i control de sondes.

M3

Sub-base

1,000

16,00000 =

x

Subtotal...

2,10145

Altres:

72,14964

%0115

%

cost indirecte

6,00  S/

23,48617 =

E4B9DC88

m2

Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot
Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

16,00000
16,00000

1,40917

P- 4
Preu €

1,000

x

x

1,40917

24,89537
0,74686

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,162

16,00000

1,40917

COST DIRECTE

Parcial

U

E0633JSINFR

Import

106,34571 =

2,57418 =

17,22801

25,64223

Rend.: 1,000

Embornal no sifònic prefabricat ,amb reixa de fosa de
70x35 connectat a la xarxa de pluvials. Inclou 4 ml tub
de PEAD Ø 200 mm formigonat per connexió.
Unitats

m3

6,53220

97,67 €

Partides d'obra:
E45917B3

6,53220

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

0,95400

Materials:

Subtotal...
P- 2

0,95400

C1335080

70,04819

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,95400

C1331200

P0316
COST DIRECTE

Import

Maquinària:

59,92346

70,04819

Parcial

Mà d'obra:

320,14 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

2,500 /R x

23,85000 =

59,62500

A0140000

h

Manobre

2,500 /R x

19,91000 =

49,77500

2,57418

Subtotal...

109,40000

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,250 /R x

50,90000 =

12,72500

109,40000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

12,72500

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

12,72500

Materials:

8,75200

m3

0,300

x

57,40000 =

17,22000

C1313330

ML

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20
Canonada pead 200 mm

P0611

4,000

x

14,00000 =

56,00000

Materials:

P0692

U

Colzat 90 Ø pead 200 mm

1,000

x

6,54000 =

6,54000

P0701NS

U

Embornal no sifonic pref.

1,000

x

46,34000 =

46,34000

P0728ONSR

U

Reixa de fosa de 70x35 ctm

1,000

x

45,00000 =

45,00000

%

cost indirecte

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000 =

0,200 /R x

Subtotal...

171,10000

P0858PEADS2R

6,00  S/

293,22500 =
Subtotal...

ML

Canonada pead 400 mm

1,000

Subtotal...

171,10000

%AUX_10

%

Accessoris i altres

%0115

%

cost indirecte

10,18000

23,00000

41,93200 =

4,19320

6,00  S/

46,12517 =

2,76751

Subtotal...

6,96071

DESPESES INDIRECTES 3,00%

m

E0723A12

9,32456

Parcial

Import

Mà d'obra:
h

Manobre

19,91000 =

0,010 /R x

Subtotal...

E225AH90

m3

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50
cm, com a m?xim. Inclós refí i compactació abans de
l'estesa

Rend.: 1,000

46,27 €

P- 8

E24220A2

m3

Transport de terres no contaminades per a apilar dins
de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins
a 2 km

Rend.: 1,000

1,52 €

0,19910
0,19910

C1501900
m

Cinta seyalització polietilè 15cm, gruix 300 micres

1,100

0,35000 =

x

Subtotal...

Preu €

Unitats
h

Camió per a transport de 20 t

49,34000 =

0,030 /R x

0,38500
0,38500

Parcial

Import

Maquinària:

0,19910

Materials:
ZMAT0039

50,35949

P- 7
0,64 €

Preu €

Unitats

1,46678

COST EXECUCIÓ MATERIAL

320,14305

Rend.: 1,000

Cinta de senyalització subterrània per a canonades
d'aigua o canalitzacions elèctriques de polietilè,
d'ample 15 cm i gruix de 300 micres. col·locada

6,96071

48,89271

DESPESES INDIRECTES 3,00%

310,81850

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,00000

17,59350
COST DIRECTE

COST DIRECTE

10,18000

23,00000

10,00  S/

17,59350
17,59350

23,00000 =

x

10,18000

Altres:

Altres:

A0140000

8,75200

Maquinària:

B06NLA2C

Subtotal...

P- 5

54

PARTIDES D'OBRA

CODI

%0115

Pàg.:

Subtotal...

1,48020
1,48020

1,48020

0,38500

Altres:
%0115

%

cost indirecte

6,00  S/

0,58417 =
Subtotal...

0,03505
0,03505

0,03505

COST DIRECTE

0,61915

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,01857

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,63772

P- 9

m3

E24220A3

COST DIRECTE

1,48020

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,04441

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,52461

Rend.: 1,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km
Unitats

1,15 €

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
P- 6

ML

E077P8GP

Rend.: 1,000

Canonada de PEAD DC corrugat RC-8, diàmetre 400
mm amb junta, col.locada incluint part proporcional de
juntes, colzats i peces especials
Unitats

50,36 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,200 /R x

23,85000 =

4,77000

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

19,91000 =

3,98200

Import

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,007 /R x

89,49000 =

0,62643

C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

0,010 /R x

49,34000 =

0,49340

Subtotal...

1,11983

1,11983
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

56

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

m3

E2R54270

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

DESCRIPCIÓ

PREU

1,11983

COST DIRECTE

0,03359

DESPESES INDIRECTES 3,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,15342

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Transport amb camió de residus vegetals produïts
durant els treballs de neteja de solars, poda i tala
d'arbres., a abocador especialitzat, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

Camió per a transport de 12 t

UA

COST DIRECTE

2,96 €

P- 13

m3

E4521AAQCR

Parcial

Import

39,37000 =

0,073 /R x

Subtotal...

3,60897
123,90788

134,03 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

2,87401
2,87401

120,29891

Rend.: 1,000

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba
Unitats

Preu €

Maquinària:
h

CODI

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
C1501800

Pàg.:

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,051 /R x

23,85000 =

1,21635

A0140000

h

Manobre

0,209 /R x

19,91000 =

4,16119

2,87401

Subtotal...

5,37754

5,37754

Maquinària:

P- 11

P- 12

m3

E31521H4

m3

E4521AAQ

COST DIRECTE

2,87401

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,08622

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,96023

Formig? per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consist?ncia tova i grand?ria m?xima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades pr?viament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000

Formig? per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb de consist?ncia
tova i grand?ria m?xima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

155,18000 =

0,125 /R x

Subtotal...

19,39750
19,39750

19,39750

Materials:
B065EV1C

m3

Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qa

1,050

93,32000 =

x

Subtotal...

93,81 €

97,98600

97,98600

97,98600

Altres:
%0115

%

cost indirecte

6,00  S/

122,76100 =
Subtotal...

7,36566
7,36566

COST DIRECTE
123,91 €

130,12670

DESPESES INDIRECTES 3,00%

3,90380

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu €

Parcial

7,36566

134,03050

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,051 /R x

23,85000 =

1,21635

A0140000

h

Manobre

0,209 /R x

19,91000 =

4,16119

Subtotal...

5,37754

P- 14
5,37754

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,125 /R x

155,18000 =
Subtotal...

19,39750
19,39750

m3

Formig? HA-30/B/20/IV+Qb de consist?ncia tova,
grand?ria m?xima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici? IIIa

1,050

x

84,49000 =

Subtotal...
%

cost indirecte

6,00  S/

113,48950 =
Subtotal...

Parcial

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R x

23,85000 =

0,23850

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,012 /R x

21,17000 =

0,25404

Subtotal...
kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,012

x

1,16000 =
Subtotal...

88,71450

Import

0,49254

0,49254

6,80937

0,01392
0,01392

0,01392

Partides d'obra:
D0B2C100

6,80937
6,80937

Preu €

Unitats
Mà d'obra:

B0A14200

Altres:
%0115

1,55 €

Materials:

88,71450

88,71450

Rend.: 1,000

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2

19,39750

Materials:
B065EHAQ

kg

E4B24000

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de l?mit el?stic >= 500 N/mm2

1,000

x

0,90870 =
Subtotal...

0,90870
0,90870

0,90870
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

UA
%

DESCRIPCIÓ
cost indirecte

PREU
6,00  S/

1,41517 =
Subtotal...

NÚM

CODI
B0A31000

kg

Clau acer

0,080

x

1,36000 =

0,10880

0,08491

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,550

x

0,35000 =

0,19250

0,08491

B0D71130

m2

0,520

1,33000 =

0,69160

B0DZA000

l

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos
Desencofrant

x

0,050

x

2,75000 =

0,13750

B0DZJ0K6

m2

1,099

x

2,91000 =

3,19809

B0DZT007

u

Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos
Puntal metàl.ic telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

0,140

x

19,05000 =

2,66700

0,08491

COST DIRECTE

1,50007

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,04500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,54507

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...

P- 15

58

PARTIDES D'OBRA

CODI
Altres:
%0115

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

E4DE1261

DESPESES AUXILIARS

Rend.: 1,000

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler
contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils
metàl·lics a una alçada màxima de 2 m, per a una
superfície horitzontal

67,92 €

6,99549
2,50%

1,00625

COST DIRECTE

48,25174

DESPESES INDIRECTES 3,00%
Preu €

Unitats

Parcial

1,44755

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

6,99549

49,69929

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,950 /R x

23,85000 =

22,65750

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,950 /R x

21,17000 =

20,11150

Subtotal...

42,76900

P- 17

m

E4E865EE

42,76900

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,101

x

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,499

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,002

B0D71130

m2

1,150

B0D75000

m2

B0DZA000

l

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant

B0DZJ0K6

m2

Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos
Bastida de metall, per a 25 usos

B0DZT006

m3

Rend.: 1,000

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de
40x20x20 cm, de morter de ciment gris de cares vistes
col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

12,11 €

Preu €

Unitats

Parcial

1,36000 =

0,13736

x

0,35000 =

0,17465

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,220 /R x

23,85000 =

5,24700

x

242,53000 =

0,48506

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

x

1,33000 =

1,52950

1,155

x

8,26000 =

9,54030

0,050

x

2,75000 =

0,13750

1,099

x

2,91000 =

3,19809

Subtotal...

8,23350

2,000

3,45000 =

x

DESPESES AUXILIARS

B0EAA4L6

u

Peça U de morter de ciment, de 40x20x20 cm, de cara
vista de color gris

2,600

1,21000 =

x

Subtotal...

6,90000
22,10246

2,50%

D0701821

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

22,10246
1,06923

COST DIRECTE

0,002

3,14600
3,14600

DESPESES INDIRECTES 3,00%

87,47370 =

x

Subtotal...

65,94068
1,97822

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

67,91891

0,17495
2,50%

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de biga despenjada
recta de formigó armat amb taulers de fusta tractada a
una alçada =< 5m.
Unitats

11,76029
0,35281
12,11310

49,70 €

Preu €

Parcial

Import

P- 18

u

E55111A3

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,800 /R x

23,85000 =

19,08000

A0133000

h

Ajudant encofrador

1,000 /R x

21,17000 =

21,17000

Subtotal...
Materials:

0,17495
0,20584

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

3,14600

0,17495

DESPESES INDIRECTES 3,00%
E4DE1262

8,23350

Materials:

Partides d'obra:
Subtotal...

P- 16

Import

Mà d'obra:

40,25000

Rend.: 1,000

Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un
buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat,
col·locada sobre el sostre amb fixacions mecàniques
Unitats

105,94 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
40,25000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,800 /R x

23,85000 =

19,08000

A0140000

h

Manobre

0,800 /R x

19,91000 =

15,92800

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

60

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

35,00800

NÚM

35,00800

B55111A2

u

B5ZZJLNT

u

Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un
buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat
Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

1,000

x

65,78000 =

4,000

x

0,21000 =
Subtotal...

65,78000
0,84000
66,62000

CODI
Partides d'obra:
D07AA000

Materials:

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,004

87,47370 =

x

66,62000

0,34989

DESPESES AUXILIARS

0,34989
2,50%

COST DIRECTE

52,43145 =

x

5,29558
5,29558

1,50%

5,29558
0,05908

COST DIRECTE

9,29306

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,27879

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,57185

Rend.: 1,000

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

25,18 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

102,85309
3,08559

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

E81136L2

0,34989
0,87520

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,101

DESPESES AUXILIARS

P- 21
Subtotal...

PREU

Subtotal...

Partides d'obra:
D0701821

Pàg.:

105,93868

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,600 /R x

23,85000 =

14,31000

A0140000

h

Manobre

0,360 /R x

19,91000 =

7,16760

Subtotal...

21,47760

21,47760

Partides d'obra:
P- 19

m2

E5Z15A2B

Rend.: 1,000

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Preu €

Unitats

D070A8B1

13,49 €
Parcial

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Import

0,019

Mà d'obra:

Subtotal...

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,125 /R x

23,85000 =

2,98125

A0140000

h

Manobre

0,125 /R x

19,91000 =

2,48875

Subtotal...

5,47000

DESPESES AUXILIARS

m3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,101

74,73439 =

x

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

7,54817

m2

E5Z15N20

24,44598

23,19 €

Preu €

Unitats

Parcial

0,08205

A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

23,85000 =

5,96250

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

19,91000 =

4,97750

Subtotal...

10,94000

kg

Resina sintètica per a paviment continu

1,680

6,79000 =

x

Subtotal...

Preu €

Parcial

Import

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,090 /R x

23,85000 =

2,14650

A0140000

h

Manobre

0,090 /R x

19,91000 =

1,79190

Subtotal...

3,93840

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,93840

10,94000

11,40720
11,40720

9,57 €

Mà d'obra:

Import

Materials:

DESPESES AUXILIARS
Unitats

0,73338
25,17936

13,10022
13,49323

Rend.: 1,000

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix
mitjà

0,53694

Rend.: 1,000

Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb
dotació d'1.6 kg/m2

2,43144

Mà d'obra:

B9M1R000
P- 20

m2

E9M11028

0,39301

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,54817

7,54817

2,43144

DESPESES INDIRECTES 3,00%

P- 22
Subtotal...

2,43144

COST DIRECTE

5,47000

Partides d'obra:
D060M021

127,97065 =

x

11,40720
0,16410
22,51130
0,67534
23,18664
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 23

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

62

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
m2

E9M2M011

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi
amb 1 capa d'acabat de morter i una capa de pintura
de recobriment

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

18,22 €
COST DIRECTE

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,260 /R x

23,85000 =

6,20100

A0140000

h

Manobre

0,260 /R x

19,91000 =

5,17660

Subtotal...

11,37760

11,37760

P- 25

U

EAE110

Materials:
B89ZR000

kg

Pintura acrílica

0,210

x

4,57000 =

0,95970

B9M21E03

kg

Morter de resines epoxi per a capa d'acabat, per a
paviment continu

0,840

x

6,17000 =

5,18280

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,14250
1,50%

6,14250
0,17066

COST DIRECTE

17,69076

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,53072

COST EXECUCIÓ MATERIAL

128,30307

DESPESES INDIRECTES 3,00%

18,22149

3,84909

COST EXECUCIÓ MATERIAL

132,15216

Rend.: 1,000

55,64 €

Esglaó recte de 900x240 mm, format per reixeta
electrosoldada antilliscant, acabat galvanitzat en calent,
realitzada amb platines portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent,
de 40x3 mm, separades 34 mm entre si, separadors de
vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut
en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent;
i acabat frontal antilliscant, d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent,
encunyat, fixat mitjançant cargolat sobre muntant
metàl·lic d'escala.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 24

m²

EAE100

Rend.: 1,000

Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant de
34x38 mm de passada de malla, acabat galvanitzat en
calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent,
de 40x5 mm, separades 34 mm entre si, separadors de
vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut
en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en
calent, de 40x5 mm, fixat amb peces de subjecció.

132,15 €

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,124 /R x

24,23000 =

3,00452

A013F000

h

Ajudant manyà

0,124 /R x

21,25000 =

2,63500

Subtotal...
MT0S949M

Unitats

Preu €

Parcial

U

Import

Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,359 /R x

24,23000 =

8,69857

A013F000

h

Ajudant manyà

0,359 /R x

21,25000 =

7,62875

Subtotal...

16,32732

16,32732

Esglaó recte de 900x240 mm, format per reixeta
electrosoldada antilliscant, acabat galvanitzat en calent,
realitzada amb platines portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent,
de 40x3 mm, separades 34 mm entre si, separadors de
vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut
en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent;
i acabat frontal antilliscant, d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent,
encunyat, per cargolar, inclús elements de fixació.

1,000

Subtotal...
m²

Reixeta electrosoldada antilliscant de 34x38 mm de
passada de malla, acabat galvanitzat en calent,
realitzada amb platines portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent,
de 40x5 mm, separades 34 mm entre si, separadors de
vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut
en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en
calent, de 40x5 mm, inclús peces de subjecció.

1,000

x

109,46000 =

%%Z

Costos directes complementaris

%

Costos directes complementaris

2,00  S/

52,95950 =
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...

%

5,63952

109,46000

2,00  S/

125,78750 =
Subtotal...

109,46000

2,51575
2,51575

47,32000

47,32000

47,32000

Altres:

109,46000

Altres:
%%Z

47,32000 =

x

Materials:
MT0S937N

5,63952

Materials:

2,51575

1,05919
1,05919

1,05919

54,01871
1,62056
55,63927
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

64

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
u

EABGU040

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i
bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred, col.locada

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

158,78 €

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

12,94556

COST DIRECTE

1.237,63816

DESPESES INDIRECTES 3,00%
Preu €

Unitats

Parcial

37,12914

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

1.274,76730

Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

24,23000 =

0,250 /R x

Subtotal...

6,05750
6,05750

6,05750

P- 28

U

EAFAX132

Materials:
BABGU040

BAZGC360

u

Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues
planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en
fred
Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

u

1,000

135,14000 =

x

135,14000

Unitats

1,000

12,81000 =

x

12,81000
147,95000

2,50%

COST DIRECTE

h

Ajudant muntador

B7J50090

dm3

BAF1X535

m2

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Finestra d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment
de base, amb dos fulles corredisses sobre dos carrils,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

20,74950

21,36000 =

3,73800
24,48750

BAFAX132

u

Porta d´alumini lacat, amb interrupció del pont
tèrmic amb una fulla basculant i un accès batent, per a
un buit d´obra de 280x250 cm, elaborada amb perfils
de preu alt

1,000

x

1.687,93000 =

Import

Subtotal...

1.687,93000

Parcial

7,890 /R x

24,65000 =

194,48850

31,580 /R x

21,17000 =

668,54860
863,03710

0,140

x

14,51000 =

2,03140

0,410

x

11,61000 =

4,76010

2,400

x

147,86000 =

354,86400

m

ED15B871

51,37252

Import

Unitats

22,04 €

Preu €

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,380 /R x

23,85000 =

9,06300

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,190 /R x

21,17000 =

4,02230

863,03710

Subtotal...

13,08530

13,08530

Materials:
BD13187B

m

1,400

x

3,55000 =

4,97000

u

Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar
Brida per a tub de PVC

BD1Z2000

0,600

x

1,19000 =

0,71400

BDW3B800

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm

0,330

x

7,05000 =

2,32650

BDY3B800

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm

1,000

x

0,11000 =

0,11000

DESPESES AUXILIARS
361,65550

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

Subtotal...

1.763,79003

Rend.: 1,000

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea
d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

1.687,93000

1.712,41750

DESPESES INDIRECTES 3,00%

P- 29
Preu €

24,48750

1.687,93000

COST DIRECTE

Subtotal...
dm3

23,85000 =

0,175 /R x

1.274,77 €

Materials:
B7J50010

0,870 /R x

Ajudant

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

A013M000

Oficial 1a

h

4,62477

Mà d'obra:
Oficial 1a muntador

h

158,78371

Rend.: 1,000

Finestra d'alumini lacat de dimensions 3,00x0,80m,
col·locada sobre bastiment de base, amb fulles
corredisses sobre dos carrils, elaborada amb perfils
de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C2 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

h

A0121000
A013U001

154,15894

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012M000

Parcial

Materials:

147,95000
0,15144

DESPESES INDIRECTES 3,00%

u

Preu €

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

EAF1X532

1.763,79 €

Mà d'obra:

Subtotal...

P- 27

Rend.: 1,000

Subministrament i col.locació de porta d´alumini lacat,
amb interrupció del pont tèrmic, amb dos fulles
basculants, per a un buit d´obra de 280x250 cm,
elaborada amb perfils de preu alt

361,65550

8,12050
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

8,12050
0,19628
21,40208
0,64206
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

m

ED5ZAA21

DESCRIPCIÓ

PREU
22,04414

Rend.: 1,000

Reixa longitudinal de fàbrica, de 300 mm d'amplada
interior i 500 mm d'altura, amb reixeta d'entramat d'acer
galvanitzat, classe B-125 segons UNE-EN 124 i
UNE-EN 1433; prèvia excavació amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extradós amb formigó.

NÚM
P- 31

Preu €

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,959 /R x

23,85000 =

46,72215

A0132000

h

Ajudant paleta

1,535 /R x

21,17000 =

32,49595

Subtotal...

79,21810

B0111000

m3

Aigua

0,022

x

1,63000 =

0,03586

B065E70B

m3

0,369

x

74,94000 =

27,65286

B06NLA2C

m3

0,105

x

57,40000 =

6,02700

B0F18251

u

Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20
Maó massís d'elaboració mecànica R-20, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
Marc i reixeta d'entramat d'acer galvanitzat, de 300 mm
d'amplada i 500 mm de longitud, per canaleta de 300
mm d'amplada interior i 500 mm d'altura, classe B-125
segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.
Sifó en línia de PVC, color gris, registrable, amb unió
mascle/femella, de 110 mm de diàmetre.

90,000

x

0,30000 =

27,00000

U

UA
m

ED7FR111

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

2,000

19,32000 =

x

Preu €

Import

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

23,85000 =

2,38500

h

Oficial 1a col·locador

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150 /R x

21,17000 =

3,17550

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

BD5ZU122%U%Z %
3
BD7FR115%U%Z %
4

Import

Subtotal...

11,12900

0,200

44,56000 =

x

0,041

x

127,97065 =

11,12900

Materials:
79,21810

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,155

x

16,67000 =

2,58385

BD7FR110

m

1,200

x

3,09000 =

3,70800

BDW3B700

u

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica
Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

0,330

x

5,56000 =

1,83480

BDY3B700

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

1,000

x

0,08000 =

0,08000

Subtotal...

8,20665
1,50%

8,20665
0,16694

COST DIRECTE

38,64000

19,50259

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,58508
20,08766

8,91200
108,26772

108,26772

P- 32

u

EDKZ3174

5,24680

Rend.: 1,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter
Unitats

70,36 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

5,24680

5,24680

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,450 /R x

23,85000 =

10,73250

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

19,91000 =

8,95950

Subtotal...

Altres:
A0132000%U%Z2 %

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
A0122000%U%Z1 %

20,09 €

A0127000

Partides d'obra:
m3

PREU
Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...
D070A8B1

DESCRIPCIÓ

Unitats

Materials:

BD7FR115

66

Mà d'obra:

Unitats

U

CODI

201,13 €

Mà d'obra:

BD5ZU122

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 30

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Costos directes complementaris

2,00  S/

46,72200 =

0,93444

Materials:

Costos directes complementaris

2,00  S/

32,49600 =

0,64992

B0710150

t

Costos directes complementaris

2,00  S/

38,64000 =

0,77280

BDKZ3170

u

Costos directes complementaris

2,00  S/

8,91200 =

0,17824

Subtotal...

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

19,69200

0,006

x

33,80000 =

0,20280

1,000

x

48,12000 =

48,12000

Subtotal...
2,53540

2,53540

DESPESES AUXILIARS

48,32280
1,50%

COST DIRECTE
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

195,26802
5,85804
201,12606

DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,69200

48,32280
0,29538
68,31018
2,04931
70,35949

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 33

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
u

EEMX1X91F

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Ventilador-extractor trifàsic

Preu €

Unitats

Parcial

NÚM

366,46 €
Import

CODI
Materials:

UA

BG118780

u

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,000 /R x

21,14000 =

21,14000

Subtotal...

45,79000

45,79000

BGW11000

u

Materials:
u

Ventilador-extractor helicoidal mural trifàsic, amb motor
IP55. De 1300 m3/h.

1,000

310,00000 =

x

DESCRIPCIÓ
Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa
número 8A , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09
Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

Mà d'obra:

1,000

x

12,00000 =

12,00000
153,80000

1,50%

Preu €

Unitats

310,00000

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,010 /R x

24,65000 =

0,24650

A013M000

h

Ajudant muntador

0,010 /R x

21,17000 =

0,21170

P- 36

Subtotal...

u

EG11CL32

6,00831
206,28516

0,45820

4,08000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

1,50%

521,68 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,250 /R x

24,65000 =

30,81250

A013H000

h

Ajudant electricista

1,250 /R x

21,14000 =

26,42500

Subtotal...

57,23750

0,45820

BG11CL30

u

4,28400

BGW11000

u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 630 A, segons esquema Unesa
número 9 , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau
de protecció IP-43, IK09
Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000

x

436,39000 =

436,39000

1,000

x

12,00000 =

12,00000

0,00687

Subtotal...

COST DIRECTE

4,74907

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,14247

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,89155

COST DIRECTE

448,39000
1,50%

u

EG118762

Rend.: 1,000

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa
número 8A , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000
A013H000

h
h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

1,000 /R x
1,000 /R x

448,39000
0,85856
15,19458

COST EXECUCIÓ MATERIAL

521,68064

Rend.: 1,000

26,94 €

206,29 €
P- 37

Unitats

57,23750

506,48606

DESPESES INDIRECTES 3,00%
P- 35

Import

Materials:

4,28400
4,28400

Rend.: 1,000

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 630 A, segons esquema Unesa
número 9 , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau
de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

4,89 €

Materials:
x

200,27685

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:

1,050

153,80000
0,68685

DESPESES INDIRECTES 3,00%

366,46370

Rend.: 1,000

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2
trenat i apantallat

141,80000

Subtotal...

10,67370

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

141,80000 =

355,79000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

BEV41210

x

COST DIRECTE
310,00000

COST DIRECTE

m

1,000

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

EEV41210

PREU

310,00000

Consum 0,09 kW
Model: Sodeca HC-25-4T/H o equivalent

P- 34

68

PARTIDES D'OBRA

CODI

BEMX1X91F

Pàg.:

24,65000 =
21,14000 =
Subtotal...

u

EG161532

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment
Unitats

Preu €

Parcial

24,65000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

24,65000 =

12,32500

21,14000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

21,14000 =

3,17100

45,79000

45,79000

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

15,49600

15,49600

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

69

PARTIDES D'OBRA
NÚM

BGW16000

Pàg.:

UA
u

DESCRIPCIÓ
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

u

PREU
1,000

10,08000 =

x

NÚM

CODI

1,000

0,35000 =

x

DESPESES AUXILIARS

UA

10,08000

1,50%

u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars
de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial

10,43000
0,23244

COST DIRECTE

26,15844

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,78475

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PREU

1,000

320,25000 =

x

26,94319

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EG1M13M2

Rend.: 1,000

Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment

Parcial

57,23750

320,25000

320,25000
1,50%

378,34606

DESPESES INDIRECTES 3,00%

11,35038

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

320,25000
0,85856

COST DIRECTE

225,82 €

Preu €

Unitats

57,23750

Materials:

0,35000
10,43000

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

BG1PU1A7

Subtotal...

P- 38

70

PARTIDES D'OBRA

CODI
Materials:
BG161532

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

389,69644

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,250 /R x

24,65000 =

30,81250

A013H000

h

Ajudant electricista

1,250 /R x

21,14000 =

26,42500

Subtotal...

57,23750

P- 40

m

EG22TP1K

57,23750

Materials:
BG1M13M0

BGW1M000

u

Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador trifàsic i rellotge
Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció i mesura

u

1,000

157,87000 =

x

157,87000

Rend.: 1,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
Unitats

5,19 €

Preu €

Parcial

1,000

3,28000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,28000
161,15000

1,50%

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,042 /R x

24,65000 =

1,03530

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

21,14000 =

0,42280

161,15000

Subtotal...
BG22TP10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

219,24606

DESPESES INDIRECTES 3,00%

6,57738

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,45810

225,82344

1,020

3,49000 =

x

Subtotal...
u

EG1PU1A7

Rend.: 1,000

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament individual superior a 15 kW, per a
mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió
de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb
ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i
poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor
diferencial, col·locat superficialment

DESPESES AUXILIARS

389,70 €

P- 41
Unitats

Preu €

Parcial

m

EG22TR1K

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,250 /R x

24,65000 =

30,81250

A013H000

h

Ajudant electricista

1,250 /R x

21,14000 =

26,42500

1,45810

Materials:

0,85856

COST DIRECTE

P- 39

Import

Mà d'obra:

3,55980

3,55980
1,50%

0,02187

COST DIRECTE

5,03977

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,15119

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,19096

Rend.: 1,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
Unitats

9,17 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

3,55980

0,042 /R x

24,65000 =

1,03530

Import

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

71

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013H000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant electricista

PREU
21,14000 =

0,020 /R x

Subtotal...

NÚM

0,42280
1,45810

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020

7,28000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 42

m

EG23R815

1,45810

7,42560

7,42560
1,50%

CODI
BG2Z10F0

m

UA

BG2Z2800

m

BGW2108F

u

BGY210F1

u

7,42560

x

1,77000 =

1,77000

1,000

x

4,60000 =

4,60000

34,61380

9,17274

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Rend.: 1,000

P- 44
Preu €

Parcial

0,043 /R x

24,65000 =

1,05995

21,14000 =

1,05700

Subtotal...
1,020

2,11695

2,17000 =

x

1,50%

34,61380
0,10735
41,87763
1,25633

COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,13396

Rend.: 1,000

1,26 €

4,75 €

0,050 /R x

m

EG312132

Import

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment,
Per a interconnexions equipotencials
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
2,11695

2,21340

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

24,65000 =

0,36975

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

21,14000 =

0,31710

Subtotal...

0,68685

0,68685

Materials:
1,000

0,25000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,25000
2,46340

1,50%

BG312130

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

2,46340
0,03175

1,020

0,52000 =

x

Subtotal...

0,53040

0,53040

0,53040

COST DIRECTE

4,61210

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,13836

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,75047

COST DIRECTE

1,22755

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,03683

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,26438

Rend.: 1,000

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

Preu €

Unitats

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,220 /R x

24,65000 =

5,42300

A013H000

h

Ajudant electricista

0,082 /R x

21,14000 =

1,73348

Subtotal...

7,15648

Materials:
1,020

x

1,50%

0,01030

43,13 €
Import

P- 45

m

EG319172

Mà d'obra:

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm

1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ajudant electricista

m

6,00780

COST DIRECTE

Oficial 1a electricista

BG2C10G0

5,89000 =

DESPESES AUXILIARS

h

m

x

0,26717

h

EG2C1G52

1,020

Subtotal...

Materials:

P- 43

7,82340

8,90557

A013H000

u

7,67000 =

0,02187

A012H000

BGW23000

x

COST DIRECTE

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

PREU
1,020

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

m

DESCRIPCIÓ
Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm
d'amplària
Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm
d'alçària
Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 200 mm
d'amplària
Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

Mà d'obra:

BG23R810

72

PARTIDES D'OBRA

Materials:
BG22TR10

Pàg.:

14,13000 =

14,41260

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1
x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
superficialment
Unitats

7,15648

4,15 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

24,65000 =

1,23250

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

21,14000 =

1,05700

Subtotal...

2,28950

2,28950

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

73

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

UA
m

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1
x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

PREU
1,020

1,67000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

1,70340

1,70340
1,50%

PREU

1,70340

m

EG3191G4

4,02724

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,12082

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,14806

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,04519

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,55151

P- 48

m

EG319584

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

11,99 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

Rend.: 1,000

Unitats

0,00824
1,50632

0,03434

COST DIRECTE

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1
x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

1,50%

COST DIRECTE

Unitats
P- 46

74

PARTIDES D'OBRA

CODI
Materials:
BG319170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

28,82 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

24,65000 =

3,69750

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

21,14000 =

3,17100

Subtotal...

6,86850

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

24,65000 =

1,23250

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

21,14000 =

1,05700

Subtotal...

Import

2,28950

2,28950

Materials:

Mà d'obra:
A012H000

A012H000
A013H000

BG319580

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

9,13000 =

x

Subtotal...

6,86850

9,31260

9,31260

9,31260

Materials:
BG3191G0

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1
x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

20,60000 =

x

DESPESES AUXILIARS

21,01200

DESPESES AUXILIARS

21,01200
1,50%

21,01200

27,98353

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,83951

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 49

m

EG319586

28,82303

Unitats

11,51 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
canal o safata

11,98554

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en canal o safata
Unitats

m

0,34909

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,10303

COST DIRECTE

EG319336

0,03434
11,63644

DESPESES INDIRECTES 3,00%
Subtotal...

P- 47

1,50%

COST DIRECTE

1,55 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

24,65000 =

0,29580

A013H000

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

21,14000 =

0,25368

Subtotal...

0,54948

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

24,65000 =

0,98600

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

21,14000 =

0,84560

Subtotal...
BG319580

0,54948

1,83160

1,83160

Materials:
m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

9,13000 =

x

Subtotal...

9,31260

9,31260

9,31260

Materials:
BG319330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

x

0,93000 =

DESPESES AUXILIARS

0,94860

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
Subtotal...

0,94860

0,94860

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,02747
11,17167
0,33515
11,50682

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

75

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 50

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
m

EG319636

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

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

2,12 €

Preu €

Unitats

NÚM

Parcial

CODI
Materials:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,020

x

1,29000 =

1,31580

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x

0,36000 =

0,36000

Import

Subtotal...

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

24,65000 =

0,29580

A013H000

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

21,14000 =

0,25368

Subtotal...

0,54948

DESPESES AUXILIARS
0,54948

Materials:
BG319630

76

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

1,47000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,67580
1,50%

1,67580
0,08454

COST DIRECTE

7,39634

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,22189

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,61823

1,49940

1,49940
1,50%

1,49940

P- 53

m

EG380A02

Rend.: 1,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat superficialment

Preu €

Unitats

0,00824

Mà d'obra:

10,77 €
Parcial

COST DIRECTE

2,05712

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

24,65000 =

3,69750

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,06171

A013H000

h

2,11884

0,200 /R x

21,14000 =

4,22800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ajudant electricista

Subtotal...

7,92550

Import

7,92550

Materials:
P- 51

m

EG319666

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en canal o safata

6,55 €

Preu €

Unitats

Parcial

BG380A00

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2

1,020

x

2,01000 =

2,05020

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x

0,36000 =

0,36000

Subtotal...

Import

Mà d'obra:

DESPESES AUXILIARS

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,032 /R x

24,65000 =

0,78880

A013H000

h

Ajudant electricista

0,032 /R x

21,14000 =

0,67648

Subtotal...

1,46528

2,41020
1,50%

0,11888

COST DIRECTE

10,45458

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,31364

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,46528

2,41020

10,76822

Materials:
BG319660

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

4,78000 =

x

4,87560
P- 54

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,87560
1,50%

u

EG42STPK

4,87560
0,02198

COST DIRECTE

6,36286

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,19089

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,55374

Rend.: 1,000

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat entre 0,3 i 3 A de desconnexió regulable
entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i
retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 ms
respectivament, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 4.5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Unitats

343,99 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 52

m

EG380902

Rend.: 1,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment
Unitats

7,62 €

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

24,65000 =

12,32500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

21,14000 =

4,22800

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
Materials:

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100 /R x

24,65000 =

2,46500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

21,14000 =

3,17100

Subtotal...

5,63600

5,63600

16,55300

16,55300

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

77

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG42STPK

BGW42000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

78

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre
0,3 i 3 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre
les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb
temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 ms
respectivament, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 4.5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

PREU
1,000

316,79000 =

x

NÚM

316,79000

CODI
BG62B1E2

u

UA

BGW62000

u

DESCRIPCIÓ
Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

PREU
1,000

x

6,07000 =

6,07000

1,000

x

0,38000 =

0,38000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,45000
1,50%

0,11349

COST DIRECTE
1,000

0,38000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

317,17000
1,50%

P- 57

u

EG6P1142

10,01914

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,55350

317,17000

333,97130

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,42389

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,24830

COST DIRECTE

14,12961

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,38000

6,45000

343,99043

Rend.: 1,000

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16
A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44,
col.locada
Unitats

14,49 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 55

u

EG438122

Rend.: 1,000

Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 63 A,
amb base de grandària 0, muntat superficialment amb
cargols

24,44 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

21,14000 =

4,22800

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

BG6P1142

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,216 /R x

24,65000 =

5,32440

A013H000

h

Ajudant electricista

0,100 /R x

21,14000 =

2,11400

Subtotal...

7,43840

u

Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16
A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

BGW43000

u

BGY43000

u

Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 63 A
amb base de grandària 0
Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta
Part proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

1,000

x

14,90000 =

14,90000

1,000

x

0,27000 =

0,27000

1,000

x

1,01000 =

1,01000

DESPESES AUXILIARS

16,18000
1,50%

Subtotal...

0,71190

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

EG62B1E2

24,44188

Unitats

P- 58

u

EG6P1326

14,55 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

24,65000 =

3,69750

A013H000

h

Ajudant electricista

0,183 /R x

21,14000 =

3,86862

Subtotal...

7,56612

0,13737
0,42196

Unitats

42,48 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,65000 =

7,39500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

21,14000 =

6,34200
13,73700

13,73700

Materials:
BG6P1326

u

Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de
63 A i 100-130 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-67

1,000

x

27,30000 =

Subtotal...
7,56612

14,48733

Rend.: 1,000

Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de
63 A i 100-130 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-67,
col.locada

4,77000

14,06537

Subtotal...

Rend.: 1,000

Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, muntat superficialment

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,72998

DESPESES INDIRECTES 3,00%

4,77000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

16,18000

9,15800

4,77000

COST DIRECTE

0,11158

COST DIRECTE

Materials:

4,77000 =

x

DESPESES AUXILIARS
u

Subtotal...

P- 56

1,000

7,43840

Materials:
BG438120

9,15800

Materials:

Import

27,30000

27,30000

27,30000

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

79

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

80

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,20606

COST DIRECTE

u

UA
u

EGC5A9N0

42,48035

Rend.: 1,000

Bateria de condensadors monofàsica de 230 V i
freqüència de 50 Hz, de 22,5 kVAr de potència
reactiva, de 5 etapes 2,5+4x5 kVAr, de funcionament
automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat
de funcionament, amb condensadors autoprotegits,
contactors amb resistències de preinserció i armari
metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada
superficialment

P- 60

CODI

1,23729

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EGB12F51

NÚM

41,24305

DESPESES INDIRECTES 3,00%

P- 59

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1.148,87 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,316 /R x

24,65000 =

7,78940

A013H000

h

Ajudant electricista

0,316 /R x

21,14000 =

6,68024

Subtotal...

u

Preu €

Parcial

14,46964

h

Oficial 1a electricista

2,000 /R x

24,65000 =

49,30000

A013H000

h

Ajudant electricista

2,000 /R x

21,14000 =

42,28000

Import

Subtotal...

1,000

x

1.097,38000 =

1.097,38000

1,000

x

3,34000 =

3,34000

91,58000

BGC5A9N0

u

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 3000
VA de potència, temps d'autonomia de 80 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de
potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicació Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 8
preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´

14,46964

1,000

x

5.150,00000 =

Subtotal...

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1.100,72000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

91,58000

Materials:

Materials:

BGWB1000

5.400,24 €

A012H000
Import

Mà d'obra:

Bateria de condensadors monofàsica de 230 V i
freqüència de 50 Hz, de 22,5 kVAr de potència
reactiva, de 5 etapes 2,5+4x5 kVAr, de funcionament
automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització del estat
de funcionament, amb condensadors autoprotegits,
contactors amb resistències de preinserció i armari
metàl·lic amb grau de proetecció IP-21 per a
instal·lació mural
Part proporcional d'accessoris per a bateries de
condensadors

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 6000
VA de potència, temps d'autonomia de 80 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de
potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicació Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 8
preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack
19´´, col·locat
Unitats

A012H000

u

PREU
Rend.: 1,000

Mà d'obra:

Unitats

BGB12F51

DESCRIPCIÓ

DESPESES AUXILIARS

5.150,00000

5.150,00000
1,50%

1,37370

COST DIRECTE

1.100,72000

5.242,95370

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,21704

5.150,00000

157,28861

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5.400,24231

1.115,40668
33,46220
1.148,86889

P- 61

u

EGDZ1102

Rend.: 1,000

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment
Unitats

38,45 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250 /R x

24,65000 =

6,16250

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250 /R x

21,14000 =

5,28500

Subtotal...

11,44750

11,44750

Materials:
BGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

1,000

x

25,71000 =

Subtotal...

25,71000

25,71000

25,71000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

81

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
1,50%

0,17171

COST DIRECTE

37,32921

DESPESES INDIRECTES 3,00%

1,11988

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

EGDZQUIM

38,44909

Rend.: 1,000

Posta a terra tipus ingesco o equivalent, formada per
electrodes de gran durabilitat i màxim rendiment,
equipada amb un sistema ''d'automanteniment'',
registrable, sense necessitat d'obra civil, fiable, segura,
amb gran capacitat d'absorció de possibles
descàrregues, mínima impedància al xoc en corrent
d'alta freqüència amb la màxima superfície de contacte
amb el terreny.
Unitats

952,60 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

10,000 /R x

24,65000 =

246,50000

A013H000

h

Ajudant electricista

10,000 /R x

21,14000 =

211,40000

Subtotal...

457,90000

457,90000

Materials:
BGDZQUIM

Pàg.:

82

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P- 62

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Posta a terra tipus ingesco o equivalent.

1,000

x

460,09000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

460,09000
460,09000

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

460,09000
6,86850
924,85850
27,74576
952,60426

NÚM
P- 63

CODI
EGELEDP30

UA
u

DESCRIPCIÓ
Subministrament i col·locació de quadre de baixa
tenisió per a alimentació dels equips de l'edifici
d'Impulsió. Dimensions: 2409x4020x450
Inclou:
-armari envolvent per anar fixat a la paret tipus Prisma
Plus G IP55, per a 25 mòduls més portes plenes G IP
55, de Schneider o equivalent;
-aparamenta
tipus
protecció
diferencial
i
magnetotèrmica de la gamma Acti 9 (gamma terciari)
de Schneider o equivalent
-barres de coure,
-bornes
-cablejat
-connexionat
-suports de subjecció.
- i tots els elements necessaris per deixar el quadre en
funcionament segons esquema unifil·lar.
CONTROL
- Graphic Terminal, Performance Model, Extended
Features,6.5 in., TFT Color, Standard Aspect Ratio,
Touch screen, Device Level Ring Ethernet,18-30 V DC
- CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40
nodes, Standard (This component has bundled items,
see positional BOM.)
- Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380
Controllers and 5069-AEN2TR. Contains both 4 and 6
pin Screw type RTB
- 5069 Compact I/O 2 channel 9-pin D sub serial
interface module supporting Generic ASCII, Modbus
RTU/ASCII, DF1, DH485.
- 85-264 VAC To 24 VDC 1.3A Power Supply
- 1734 2-Port EtherNet/IP Adapter
- 24V DC Expansion Power Module
- 8-Channel High-Density Analog Current Input Module
- 4 Channel Analog Input Module with HART Protocol
- EtherNet/IP to Profibus Linking Device Gateway
- Powermonitor 1000, Energy Monitor EM3 - EtherNet
- Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 16 Copper Ports
- 24V DC 8-Point Source Output Module with
Diagnostics
- 24V DC 8-Point Sink Input Module
- Two-Piece Terminal Base, 8-point, Screw Clamp
Terminals
Totalment muntat, connexionat i deixat en
funcionament. Inclosa la Programa del sisstema Scada
i PLC's
Els elements instal·lats es troben detallats en els
Plànols i en els Llistats de Senyals adjunts en l'apartat
d'Instal·lacions.

PREU
Rend.: 1,000

78.454,07 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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83

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 64

CODI
EGELEDP31

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

84

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Subministrament i col·locació de quadre de baixa
tenisió per a alimentació dels equips de l'edifici dels
dipòsit, incloient el trasllat dels elements. Dimensions:
2409x4020x450
Inclou:
-armari envolvent per anar fixat a la paret tipus Prisma
Plus G IP55, per a 25 mòduls més portes plenes G IP
55, de Schneider o equivalent;
-aparamenta
tipus
protecció
diferencial
i
magnetotèrmica de la gamma Acti 9 (gamma terciari)
de Schneider o equivalent
-barres de coure,
-bornes
-cablejat
-connexionat
-suports de subjecció.
- i tots els elements necessaris per deixar el quadre en
funcionament segons esquema unifil·lar.
CONTROL
- Graphic Terminal, Performance Model, Extended
Features,6.5 in., TFT Color, Standard Aspect Ratio,
Touch screen, Device Level Ring Ethernet,18-30 V DC
- CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40
nodes, Standard (This component has bundled items,
see positional BOM.)
- Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380
Controllers and 5069-AEN2TR. Contains both 4 and 6
pin Screw type RTB
- 5069 Compact I/O 2 channel 9-pin D sub serial
interface module supporting Generic ASCII, Modbus
RTU/ASCII, DF1, DH485.
- 85-264 VAC To 24 VDC 1.3A Power Supply
- 1734 2-Port EtherNet/IP Adapter
- 24V DC Expansion Power Module
- 8-Channel High-Density Analog Current Input Module
- 4 Channel Analog Input Module with HART Protocol
- EtherNet/IP to Profibus Linking Device Gateway
- Powermonitor 1000, Energy Monitor EM3 - EtherNet
- Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 16 Copper Ports
- 24V DC 8-Point Source Output Module with
Diagnostics
- 24V DC 8-Point Sink Input Module
- Two-Piece Terminal Base, 8-point, Screw Clamp
Terminals
Totalment muntat, connexionat i deixat en
funcionament. Inclosa la Programa del sisstema Scada
i PLC's
Els elements instal·lats es troben detallats en els
Plànols i en els Llistats de Senyals adjunts en l'apartat
d'Instal·lacions.

PREU
Rend.: 1,000

66.445,30 €

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 65

EGXL001

PA

Legalització Instal·lacions Dipòsit la Granada
Partida alçada d'abonament íntegre per als treballs i
despeses de legalització de la instal·lació elèctrica en
baixa tensió, incloent realització de documentació,
certificats d’instal·lació, taxes, tràmits d’expedients i
entitats d’inspecció i control i altres despeses
necessàries pel projecte del Dipòsit de la Granada

Rend.: 1,000

P- 66

EH1LY171

u

Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

Rend.: 1,000

1.236,00 €

242,86 €

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm
Model: BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE
Philips o equivalent
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

21,14000 =

21,14000

Subtotal...

45,79000

45,79000

Materials:
BEQLY171

u

Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

1,000

190,00000 =

x

190,00000

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm
Model: BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE
Philips o equivalent
Subtotal...

190,00000

COST DIRECTE

235,79000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

7,07370

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 67

u

EH61RE7D

242,86370

Rend.: 1,000

Luminaria emergencia Daisalux Nova LD N3 FR20
435lm 1h autonomia, bateria Ni-Cd amb acabat
exterior. Grau protecció IP66. Amb caixa per empotrar
inclosa
Unitats

190,00000

157,44 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,65000 =

7,39500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

21,14000 =

6,34200

Subtotal...

13,73700

13,73700

Materials:
BH61RK7C

u

Luminaria emergencia Daisalux Nova LD N3 FR20
435lm 1h autonomia, bateria Ni-Cd amb acabat
exterior. Grau protecció IP66. Amb caixa per empotrar.

1,000

x

138,91000 =

Subtotal...

138,91000

138,91000

138,91000

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

85

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
1,50%

4,58559

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

157,43865

CODI

UA

P- 70

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,65000 =

7,39500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

21,14000 =

6,34200

Subtotal...

u

EHT1B010

1,000

13,73700

154,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

154,00000
1,50%

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

Ajudant electricista

0,200 /R x

21,14000 =

4,22800

Subtotal...
BHT1B010

13,73700

u

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes
per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

21,14000 =

21,14000

Subtotal...

45,79000

1,000

59,00000 =

x

1,50%

45,79000

59,00000

u

948,75 €

Preu €

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

23,85000 =

23,85000

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

19,91000 =

19,91000
43,76000

BJ7117LB

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de PE, de 120 l de
capacitat

1,000

x

876,26000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

59,00000

104,79000
3,14370

876,26000
876,26000

2,50%

DESPESES INDIRECTES 3,00%
59,00000

43,76000

Materials:

COST DIRECTE

Subtotal...

Import

Mà d'obra:

DESPESES AUXILIARS

Model: BVP154 LED52/857 PSU 50W VWB CE Philips
o equivalent

2,80126
96,17663

Rend.: 1,000

Subministrament i instal.lació de dipòsit cilíndric per a
ammagatzamatge d'aigua pel sistema desincrustant de
120 l de capacitat fabricat en PE, amb la seva
corresponent boia d'entrada i vàlvula d'aillament, inclos
nivells de reserva i alarma, col·locat sobre bancada

Subtotal...

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm

0,13737

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EJ7117LB

84,08000

93,37537

Subtotal...

Materials:
Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

84,08000

COST DIRECTE

Unitats

A013H000

9,15800

84,08000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

P- 71

Parcial

84,08000 =

x

DESPESES AUXILIARS

107,93 €

Preu €

9,15800

Subtotal...

172,98135

Mà d'obra:

u

1,000

154,00000

Modelo: BVP154 LED52/857 PSU 50W VWB CE
Philips o similar
Unitats

Import

Materials:

5,03829

Rend.: 1,000

Parcial

Oficial 1a electricista

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm

BEQLX171

Preu €

h

167,94306

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

96,18 €

h

0,20606

DESPESES INDIRECTES 3,00%

u

Rend.: 1,000

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes
per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

A012H000

154,00000

COST DIRECTE

EHQLX171

107,93370

A013H000

Materials:
Lluminària interior Philips Pacific WT470C LED
42S/840 31w 4000lm

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:

172,98 €

A012H000

u

DESCRIPCIÓ

Unitats

Rend.: 1,000

Lluminària interior Philips Pacific WT470C 30,5w
4300lm
Unitats

P- 69

86

152,85306

DESPESES INDIRECTES 3,00%

EHPL91WB

NÚM

0,20606

COST DIRECTE

BHPL91WB

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P- 68

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

876,26000
1,09400
921,11400
27,63342
948,74742

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

87

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 72

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

88

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
u

EJ7117LC

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal.lació de dipòsit cilíndric per a
ammagatzamatge d'acid pel sistema desincrustant de
60 l de capacitat fabricat en PE, amb la seva
corresponent boia d'entrada i vàlvula d'aillament, inclos
nivells de reserva i alarma, col·locat sobre bancada

NÚM

303,70 €

CODI
A012M000

h

UA

Oficial 1a muntador

0,015 /R x

24,65000 =

0,36975

A013M000

h

Ajudant muntador

0,015 /R x

21,17000 =

0,31755

DESCRIPCIÓ

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

23,85000 =

23,85000

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

19,91000 =

19,91000

Subtotal...

Import

BMD62420

m

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75
mm2

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de PE, de 60 l de
capacitat

0,68730

43,76000

1,000

250,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,50%

0,68730

P- 75

u

EMSB31L2

294,85400

DESPESES INDIRECTES 3,00%

8,84562

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,51450
0,51450

1,50%

0,51450
0,01031

COST DIRECTE

1,21211

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,03636

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,24847

250,00000
1,09400

COST DIRECTE

0,49000 =

x

DESPESES AUXILIARS

43,76000

250,00000
250,00000

1,050

Subtotal...

Materials:
u

PREU

Materials:

Mà d'obra:

BJ71172B

Pàg.:

303,69962

Rend.: 1,000

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons
UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

10,49 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 73

u

EM131222

Rend.: 1,000

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'exterior

A012M000

63,78 €

h

Oficial 1a muntador

Subtotal...

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240 /R x

24,65000 =

5,91600

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240 /R x

21,17000 =

5,08080

Subtotal...

10,99680

B0A61500

u

BMSB31L0

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons
UNE 23035-4

BMY13000

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació exterior
Part proporcional d'elements especials per a sirenes

u

7,39500

1,000

50,13000 =

x

4,000

x

0,09000 =

0,36000

1,000

x

2,32000 =

2,32000

Subtotal...

10,99680

Materials:
u

DESPESES AUXILIARS

50,13000

2,68000
1,50%

0,63000 =

x

50,76000
1,50%

50,76000

P- 76

u

EMSB74L2

0,16495
61,92175

DESPESES INDIRECTES 3,00%

1,85765

COST EXECUCIÓ MATERIAL

63,77940

Rend.: 1,000

Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
Unitats

10,49 €

Preu €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

24,65000 =

Preu €

Parcial

Import

Import

7,39500
7,39500

Materials:
B0A61500

Unitats
Mà d'obra:

1,25 €

Parcial

Mà d'obra:

Subtotal...
Rend.: 1,000

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75
mm2, col·locat en tub

10,49150

0,63000

COST DIRECTE

m

0,30558

COST EXECUCIÓ MATERIAL
1,000

2,68000

10,18593

DESPESES INDIRECTES 3,00%

DESPESES AUXILIARS

EMD62423

7,39500

0,11093

COST DIRECTE

Subtotal...

P- 74

7,39500

Materials:
Unitats

BM131222

24,65000 =

0,300 /R x

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000

x

0,09000 =

0,36000

7,39500

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

89

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BMSB74L0

Pàg.:

UA
u

DESCRIPCIÓ
Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

PREU
1,000

2,32000 =

x

2,68000
1,50%

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

0,30558
10,49150

Rend.: 1,000

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset),
muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de
pintura epoxi, de 80 cm de diàmetre, inclòs el braç de
suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides,
fixada mecànicament

2,68000

68,50102

P- 79

m

EP417426

Rend.: 1,000

2,00 €

92,55 €

Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor
de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb
trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm,
col·locat en canal o safata

Preu €

Unitats

Preu €

Parcial

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,750 /R x

24,65000 =

18,48750

A013H000

h

Ajudant electricista

0,750 /R x

21,14000 =

15,85500

Subtotal...

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

24,65000 =

0,29580

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

21,14000 =

0,25368

34,34250

1,000

55,00000 =

x

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

BP417420

m

Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor
de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb
trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

34,34250

55,00000

55,00000
1,50%

89,85764

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Rend.: 1,000
Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,800 /R x

24,65000 =

19,72000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,800 /R x

21,17000 =

16,93600

Subtotal...

36,65600

36,65600

Materials:

BP1ZY340

u

m

EP434680

68,50 €

Preu €

Unitats

Pal d'acer galvanitzat de 2.5 m de llargària, de 40 mm
de diàmetre i 2 mm de gruix
Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la paret un
pal de 3 m d'alçària com a màxim

1,36000 =

x

1,000

x

22,20000 =

22,20000

1,000

x

7,10000 =

7,10000

Subtotal...

1,38720

1,38720
1,50%

1,38720
0,00824

COST DIRECTE

1,94492

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,05835

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,00327

92,55337
P- 80

Pal d'acer galvanitzat de 2.5 m d'alçària, de 40 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les
peces especials de fixació

0,54948

2,69573

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

1,020

DESPESES AUXILIARS

55,00000
0,51514

COST DIRECTE

BP1ZS14E

0,54948

Subtotal...
Subtotal...

u

Import

Materials:

Materials:

EP1Z34E0

Parcial

A013H000

Mà d'obra:

P- 78

1,99518

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
Unitats

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset),
muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de
pintura epoxi, de 80 cm de diàmetre, inclòs el braç de
suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides

0,54984
66,50584

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,11093

DESPESES INDIRECTES 3,00%

u

1,50%

10,18593

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

CODI

COST DIRECTE

COST DIRECTE

EP11P190

NÚM

2,32000
DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

BP11P190

90

PARTIDES D'OBRA

Subtotal...

P- 77

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

29,30000

2,12 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015 /R x

24,65000 =

0,36975

A013M000

h

Ajudant muntador

0,015 /R x

21,17000 =

0,31755

Subtotal...

0,68730

0,68730

Materials:
BP434680

29,30000

Rend.: 1,000

Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266

1,050

x

1,30000 =

Subtotal...

1,36500

1,36500

1,36500

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

91

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

u

EP749311

DESCRIPCIÓ

PREU
1,50%

NÚM

CODI

UA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,06188

DESPESES INDIRECTES 3,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,12449

COST EXECUCIÓ MATERIAL

116,76230

Rend.: 1,000

28,40 €

Rend.: 1,000

Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de
transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 9 unitats d'alçària, de 600x500 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau, fixat al parament

411,14 €

P- 83

u

EP7ZA1MA

Ventilador de tipus axial, per a entrades de cables,
cabal de 35 m3/h, 230 V de tensió d'alimentació, de
80x80 mm, amb filtre i reixeta protectora, col·locat

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

24,65000 =

12,32500

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

21,17000 =

10,58500

Subtotal...

22,91000

375,91000 =

x

Import

A012M000

h

Oficial 1a muntador

Subtotal...

1,50%

BP7ZA1MA

u

Ventilador de tipus axial per a entrades de cables,
cabal de 35 m3/h, 230 V de tensió d'alimentació, de
80x80 mm, amb filtre i reixeta protectora

22,91000

1,000

Subtotal...

24,59000
1,00%

P- 84

u

EP7ZE161

411,13856

Rend.: 1,000

Unitats

116,76 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,17000 =

4,23400

0,02958

Subtotal...
x

0,82733
28,40491

Rend.: 1,000

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T
de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a
armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge
horitzontal, fixada mecànicament

9,16400

9,16400

104,06000 =

104,06000

52,39 €

Preu €

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,167 /R x

24,65000 =

4,11655

A013M000

h

Ajudant muntador

0,167 /R x

21,17000 =

3,53539

Subtotal...

7,65194

u

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T
de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a
armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge
horitzontal

1,000

43,10000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
104,06000

43,10000

43,10000

COST DIRECTE

104,06000

7,65194

Materials:

DESPESES INDIRECTES 3,00%
Subtotal...

Import

Mà d'obra:

BP7ZE161

Materials:
1,000

24,59000

27,57758

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400
mm

24,59000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

375,91000

11,97491

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

24,59000 =

x

399,16365

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400
mm, fixada mecànicament

2,95800

0,34365

COST DIRECTE

BP7Z6527

2,95800

Materials:

375,91000

375,91000

Import

2,95800

COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

u

3,40084

Parcial

24,65000 =

0,120 /R x

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

EP7Z6527

0,13746
113,36146

Mà d'obra:

Materials:
1,000

1,50%

Preu €

Unitats

A012M000

Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de
transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 9 unitats d'alçària, de 600x500 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau

PREU

0,01031

A013M000

u

DESCRIPCIÓ

2,06261

Unitats

P- 82

92

COST DIRECTE

Mà d'obra:

BP749310

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P- 81

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

43,10000
0,11478
50,86672
1,52600
52,39272

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

93

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

F03DC00A

u

P- 86

F03DC00B

PA

m3

F2RA8895

DESCRIPCIÓ

PREU

Instal.lació de picatge d'1´´

Rend.: 1,000

181,84 €

Partida alçada per a la instal.lació de la xarxa d'aigua a
l'edifici d'impulsió, inclús portada d'aigua al renta ulls

Rend.: 1,000

525,00 €

Rend.: 1,000

Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

NÚM

7,35 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B2RA8895

m3

Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres o ceps.
Cànon d'abocament per lliurament de residus en
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització

1,032

6,78000 =

x

CODI
B0D21030

m

UA

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,35000 =

1,05000

B0D71130

m2

0,800

x

1,33000 =

1,06400

B0D72110

m2

1,200

x

3,56000 =

4,27200

B0DZA000

l

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos
Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 3 usos
Desencofrant

0,075

x

2,75000 =

0,20625

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,400

x

1,37000 =

0,54800

B6A3A351

m2

2,025

x

3,51000 =

7,10775

B6AZ3134

u

0,250

x

13,78000 =

3,44500

B6AZA164

u

Tela metàl·lica de filferro ondulat diagonal, de 50 mm
de passada de malla i 2,2x3 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015.
Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 2,35 m
Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

0,030

x

53,86000 =

1,61580

6,99696

%

Costos directes complementaris

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...
D060P021
Subtotal...
2,00  S/

6,99700 =
Subtotal...

19,30880

6,99696

m3

Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

6,99696

0,13994
0,13994

0,550

79,89939 =

x

Subtotal...
0,13994

DESPESES AUXILIARS

43,94466
1,50%

7,13690

DESPESES INDIRECTES 3,00%

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,21411

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,35101

Rend.: 1,000

Tanca de protecció de 2 m d'alçària, de tela metàl·lica
de filferro ondulat diagonal de 50 mm de pas, d'acer
galvanitzat i plastificat,amb suports de tub d'acer
galvanitzat de 50 mm de diàmetre i de 2,35 m d'alçària,
col·locats cada 3,6 m sobre muret de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars

0,22607
2,38041
81,72743

Rend.: 1,000

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
Unitats

78,63 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

h
h

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

Maquinària:

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

C2005000

Subtotal...

7,15500

A012N000
A0140000

23,85000 =

15,07150

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

0,001 /R x

47,31000 =

0,04731

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,001 /R x

42,23000 =

0,04223

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

0,060 /R x

1,98000 =

0,11880

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,035 /R x

16,79000 =

0,58765

Subtotal...

0,79599

Oficial 1a d'obra pública
Manobre

0,152 /R x

23,85000 =

3,62520

0,457 /R x

19,91000 =

9,09887

Subtotal...

15,07150

Maquinària:

Materials:

m3

F9365B11

81,73 €

43,94466

79,34702

COST DIRECTE

P- 89
m

F6A352A1

19,30880

43,94466

COST DIRECTE

P- 88

94

Partides d'obra:

Altres:
%B%B

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

P- 85

P- 87

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Regle vibratori

5,09000 =

0,150 /R x

Subtotal...

12,72407

0,76350
0,76350

0,76350

Materials:
B064100C

m3

Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050

59,86000 =

x

Subtotal...
0,79599

12,72407

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

62,85300

62,85300

62,85300

76,34057
2,29022

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

95

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

CODI

UA

m

F97422EA

DESCRIPCIÓ

PREU
78,63079

Rend.: 1,000

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc

NÚM
P- 92

CODI

UA
u

FDK262M8

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

Preu €

Unitats

12,30 €

Preu €

Parcial

Import

h

Oficial 1a d'obra pública

0,210 /R x

23,85000 =

5,00850

A0140000

h

Manobre

0,070 /R x

19,91000 =

1,39370

Subtotal...

h

Oficial 1a d'obra pública

0,700 /R x

23,85000 =

16,69500

A0140000

h

Manobre

1,400 /R x

19,91000 =

27,87400

6,40220

Subtotal...
C1503000

1,42000 =

0,070 /R x

Subtotal...

h

Camió grua

t

B0710150

t

B97422E1

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
20x20x8 cm, per a rigoles

u

Subtotal...
t

Grava de pedrera, per a drens

0,300

x

17,34000 =

5,20200

0,09940

BDK214M5

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000

x

65,26000 =

65,26000

160,66000 =

0,16066

0,013

x

33,80000 =

0,43940

0,94000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,09940

5,34706
1,50%

5,34706

h

Oficial 1a paleta

0,025 /R x

23,85000 =

0,59625

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

Suport d'acer galvanitzat 5x5x53 mm per a tub DN
150-200

1,250

2,58725

12,15000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

U

Subministrament i instal.lació d'un picatge de 2´´ amb
brida i pinya de tres vies (acid + aigua + hipoclorit) en
PVC PN40 DN25, inclós vàlvula d'aillament PVC PN16
accionament manual, canya d'injecció PVC que penetri
uns 2 cm a l'interior de la canonada. El final de la canya
estarà tallat en biaix.

Rend.: 1,000

1.550,00 €

P- 94

G12DC000

m

Instal.lació canonada PVC flexible 90DN80 per
conducció desguàs canaleta de serveis/caseta
electroclonació a arqueta de desguàs del dpòsit, inclòs
p.p. accessoris,suports,etc.

Rend.: 1,000

19,58 €

P- 95

G2142301

m3

Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000

19,49 €

Import

2,58725

1,50%

DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

15,18750
15,18750

COST DIRECTE

4,15229
142,56182

G06DC00A

Materials:
m

0,66854

P- 93

Mà d'obra:
A0122000

BBMZ1PN2

70,46200

138,40954

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,30303

Parcial

Subtotal...

1,50%

DESPESES INDIRECTES 3,00%

18,35 €

Preu €

Unitats

70,46200

COST DIRECTE

0,35834

Rend.: 1,000

Suport d'acer galvanitzat 5x5x53 mm per a tub DN
150-200, col·locat a terra formigonat

22,71000

0,09603

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

DESPESES AUXILIARS

11,94469

DESPESES INDIRECTES 3,00%

FBBZ1PN1

Subtotal...

4,74700

COST DIRECTE

P- 91

22,71000

Materials:
B0330020

x

44,56900

22,71000

0,09940

0,001

5,050

44,56900

45,42000 =

0,500 /R x

6,40220

Materials:
B051E201

Import

Maquinària:

Maquinària:
Mesclador continu per a morter preparat en sacs

Parcial

A012N000

Mà d'obra:
A012N000

h

142,56 €

Mà d'obra:
Unitats

C1704200

96

PARTIDES D'OBRA
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 90

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
15,18750

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

19,91000 =

7,96400

A0150000

h

Manobre especialista

0,190 /R x

20,59000 =

3,91210

0,03881

Subtotal...

17,81356

Maquinària:

0,53441

C1101200

h

18,34797

C1311430

h

Compressor amb dos martells pneumàtics
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

11,87610

0,095 /R x

15,65000 =

1,48675

0,073 /R x

73,78000 =

5,38594

Subtotal...

6,87269

11,87610

6,87269

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

97

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

98

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,17814

COST DIRECTE

NÚM
P- 98

CODI

UA
m3

G222RPN1

18,92693

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,56781

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,49474

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Excavació de terreny no classificat en rases per a
canonades, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

5,66 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 96

m3

G2212101

Rend.: 1,000

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

2,59 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Manobre

19,91000 =

0,010 /R x

Subtotal...

0,19910

Maquinària:
C13124A0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t

85,58000 =

0,027 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

G221U010

26,86000 =

0,34918

0,039 /R x

20,59000 =

0,80301

C110U025

h

C15019U0

h

2,31066
1,50%

0,00299

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,07538

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,58813

Rend.: 1,000

2,09 €

Parcial

m2

G2240022

1,15219

0,019 /R x

73,07000 =

1,38833

0,053 /R x

55,68000 =

2,95104
4,33937

4,33937

COST DIRECTE

5,49156

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,16475

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,65631

Rend.: 1,000

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació per a caixa de paviment

Preu €

Unitats
h

Manobre

19,91000 =

0,004 /R x

Import

Mà d'obra:

0,94 €
Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

Preu €

1,15219

2,31066

2,51275

Unitats

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

Subtotal...

COST DIRECTE

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,013 /R x

Manobre especialista

2,31066

P- 99
P- 97

Cap de colla

h

Maquinària:

0,19910
0,19910

h

Subtotal...

Import

Mà d'obra:
A0140000

A0112000
A0150000

Subtotal...

0,07964
0,07964

0,07964

Maquinària:

A0112000

h

Cap de colla

0,002 /R x

26,86000 =

0,05372

C1311270

h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

0,001 /R x

82,22000 =

0,08222

A0150000

h

Manobre especialista

0,010 /R x

20,59000 =

0,20590

C131U016

h

0,001 /R x

117,45000 =

0,11745

C131U060

h

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,003 /R x

70,56000 =

0,21168

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

0,001 /R x

65,39000 =

0,06539

C13350E0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t

0,003 /R x

78,11000 =

0,23433

C1502D00

h

Camió cisterna de 6 m3

0,001 /R x

41,67000 =

0,04167

Subtotal...

0,25962

0,25962

Maquinària:
C131U000

h

C15019U0

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,010 /R x

60,22000 =

0,60220

0,021 /R x

55,68000 =

1,16928

Subtotal...

1,77148

Subtotal...

1,77148

0,75274

0,75274

Materials:
B0111000
COST DIRECTE

2,03110

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,06093

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,09203

m3

Aigua

0,050

1,63000 =

x

Subtotal...

0,08150
0,08150

0,08150

COST DIRECTE

0,91388

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,02742

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,94130

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

99

PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

P- 100 G2242111

m2

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95
% PM

9,07 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,130 /R x

19,91000 =

2,58830

A0150000

h

Manobre especialista

0,220 /R x

20,59000 =

4,52980

Subtotal...

7,11810

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

7,19000 =

0,220 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

NÚM

CODI
Maquinària:

UA

100

m3

7,11810

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,005 /R x

70,56000 =

0,35280

h

Motoanivelladora de 150 hp

0,002 /R x

66,49000 =

0,13298

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

0,005 /R x

75,32000 =

0,37660

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,002 /R x

43,38000 =

0,08676

1,58180
1,50%

B0111000

m3

0,26420

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,07087

Import

Maquinària:
C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,013 /R x

89,49000 =

1,16337

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

0,010 /R x

65,39000 =

0,65390

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,020 /R x

67,39000 =

1,34780

C1502D00

h

Camió cisterna de 6 m3

0,010 /R x

41,67000 =

0,41670

Subtotal...

3,58177

Aigua

0,050

1,63000 =

x

Subtotal...

P- 102 G226R002

m3

3,58177

3,66327

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,10990

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,77317

Rend.: 1,000

Unitats

Parcial

h

Cap de colla

0,001 /R x

26,86000 =

0,02686

A0150000

h

Manobre especialista

0,005 /R x

20,59000 =

0,10295

Subtotal...

0,12981

0,03481

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,19526

Rend.: 1,000

4,41 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,012 /R x

26,86000 =

0,32232

A0150000

h

Manobre especialista

0,057 /R x

20,59000 =

1,17363
1,49595

1,49595

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

0,024 /R x

63,49000 =

1,52376

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,048 /R x

8,98000 =

0,43104

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,005 /R x

43,38000 =

0,21690
2,17170

2,17170

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,63000 =

0,08150

B03DU005

m3

Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200

x

0,44000 =

0,52800

Subtotal...

0,60950

0,60950

COST DIRECTE

4,27715

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,12831

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,40546

Import

Mà d'obra:
A0112000

0,08150

1,16045

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,20 €

Preu €

0,08150

COST DIRECTE

Subtotal...
0,08150

COST DIRECTE

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació al 90% del PM, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

0,08150

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Subtotal...

0,08150
0,08150

1,63000 =

x

Maquinària:

Materials:
m3

m3

3,77 €

Parcial

0,94914

1,58180

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Preu €

0,050

Subtotal...

8,80667

Unitats

Aigua

0,10677

Rend.: 1,000

0,94914

Materials:

1,58180

COST DIRECTE

Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

PREU

C133U002

P- 103 G228U010
P- 101 G2262111

DESCRIPCIÓ

Subtotal...

Maquinària:

B0111000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

C133A0K0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P- 104 G22D3011

m2

Rend.: 1,000

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (PB)
Unitats

Maquinària:
0,12981

Preu €

0,65 €
Parcial

Import

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

101

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C1311440

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA
UA
h

DESCRIPCIÓ
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

PREU
89,49000 =

0,007 /R x

Subtotal...

0,62643
0,62643

0,62643

NÚM

CODI
Altres:
%0115

UA
%

DESCRIPCIÓ
cost indirecte

PREU
6,00  S/

121,63000 =
Subtotal...

COST DIRECTE

0,62643

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,01879

COST DIRECTE

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,64522

DESPESES INDIRECTES 3,00%

7,29780
7,29780

P- 105 G22MR050

m3

Rend.: 1,000

Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

3,86784

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,029 /R x

26,86000 =

0,77894

A0150000

h

Manobre especialista

0,118 /R x

20,59000 =

2,42962

Subtotal...

3,20856

3,20856

Maquinària:
C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,118 /R x

44,79000 =

5,28522

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

0,118 /R x

6,34000 =

0,74812

Subtotal...

6,03334

Sorra de pedrera de 2 a 5 mm

1,000

12,67000 =

x

Subtotal...

12,67000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,007 /R x

23,85000 =

0,16695

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

21,17000 =

0,21170

Subtotal...

h

Manobre

0,240 /R x

19,91000 =
Subtotal...

h

Camió amb bomba de formigonar

0,080 /R x

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,005

1,16000 =

x

Subtotal...
6,03334

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de l?mit el?stic >= 500 N/mm2

1,000

0,90870 =

x

Subtotal...
12,67000

155,18000 =
Subtotal...

%0115

%

cost indirecte

6,00  S/

1,29317 =
Subtotal...

Formig? HA-30/B/20/IV+Qb de consist?ncia tova,
grand?ria m?xima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici? IV+Qb

1,025

x

0,00580

0,00580

0,90870
0,90870

0,90870

0,07759
0,07759

0,07759

0,65736
COST DIRECTE

1,37074

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,04112

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,41186

Parcial

Import

P- 108 G3Z112P1

m2

4,77840
4,77840

4,77840

12,41440
12,41440

12,41440

Rend.: 1,000

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió
Unitats

11,20 €

Preu €

101,89000 =

A0121000

h

Oficial 1a

0,075 /R x

23,85000 =

1,78875

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,91000 =

2,98650

104,43725

4,77525

Materials:

104,43725

B06NLA2C
Subtotal...

Parcial

104,43725

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
m3

0,00580

Altres:

Materials:
B065ENAQ

0,37865

Partides d'obra:

Maquinària:
C1701100

0,37865

Materials:

Mà d'obra:
A0140000

Import

132,80 €

Preu €

Unitats

Parcial

A0134000

22,56926

Rend.: 1,000

Formig? per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb,
de consist?ncia tova i grand?ria m?xima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

1,41 €

Preu €

Unitats

21,91190

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

Rend.: 1,000

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en
barres de di?metre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2

12,67000

COST DIRECTE

P- 106 G3C51HAQ

kg

Mà d'obra:

B0A14200

Materials:
m3

132,79569

22,57 €
P- 107 G3CB4200

Unitats

7,29780

128,92785

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B031R005

102

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105

x

57,40000 =

6,02700

4,77525

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

103

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

104

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,02700
1,50%

6,02700
0,07163

COST DIRECTE

10,87388

DESPESES INDIRECTES 3,00%

NÚM

CODI
C1701100

UA
h

Camió amb bomba de formigonar

PREU
155,18000 =

0,125 /R x

Subtotal...

19,39750

B065ED0B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIb

11,20010

1,020

78,41000 =

x

Subtotal...
P- 109 G44Z5B25

kg

DESPESES AUXILIARS

Rend.: 1,000

Acer S275JR en estructures a base de bigues i perfils
galvanitzats. Montatge ´´in situ´´, inclós cargols i
mitjants auxiliars. Segons ET d'acabats generals.
Totalment col·locat.

19,39750

14,71 €

79,97820

79,97820
2,50%

Preu €

Parcial

COST DIRECTE

107,53880
3,22616

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

79,97820
0,19910

DESPESES INDIRECTES 3,00%
Unitats

19,39750

Materials:

0,32622

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESCRIPCIÓ

110,76496

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,055 /R x

24,25000 =

1,33375

A0135000

h

Ajudant soldador

0,055 /R x

22,42000 =

1,23310

Subtotal...

2,56685

P- 111 G4531AC4
2,56685

Maquinària:
C150GU01

h

Grua Autopropulsada 80 T

0,055 /R x

120,50000 =

6,62750

C150M332

h

Carretó elevador elèc.c=500kg i sup=250x100cm

0,055 /R x

31,83000 =

1,75065

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura el?ctrica

0,038 /R x

3,25000 =

0,12350

CZ112000

h

Grup electr?gen de 20 a 30 kVA

0,038 /R x

8,79000 =

0,33402

Subtotal...

8,83567

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, amb connectors, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura, amb una capa
d'imprimació antioxidant i acabat pintat

1,000

2,67000 =

x

Gastos auxiliares

Preu €

Unitats
A0140000

h

Manobre

Parcial

19,91000 =

0,400 /R x

Subtotal...
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

1,50  S/

14,07267 =
Subtotal...

COST DIRECTE

7,96400

Subtotal...

21,72520
21,72520

21,72520

Materials:
B065CH0B

m3

Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

2,67000

1,030

81,55000 =

x

DESPESES AUXILIARS

0,21109
0,21109

7,96400
7,96400

155,18000 =

0,140 /R x

8,83567

2,67000

2,67000

Import

Maquinària:

Altres:
%

117,30 €

Subtotal...
Subtotal...

%NAAA0150

Rend.: 1,000

Formigó per a bigues, HA-30/B/10/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Mà d'obra:

Materials:
B44Z5B25

m3

83,99650

83,99650
2,50%

0,19910

COST DIRECTE

113,88480

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,21109

83,99650

3,41654

COST EXECUCIÓ MATERIAL

117,30134

14,28361

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,42851

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 112 G45C1DG4

m3

14,71212

Rend.: 1,000

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV+Qa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
Unitats

126,43 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 110 G45159H4

m3

Rend.: 1,000

Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
Unitats

110,76 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a paleta

0,035 /R x

23,85000 =

0,83475

h

Manobre

0,320 /R x

19,91000 =

6,37120

Subtotal...

7,20595

7,20595

Maquinària:
h

Manobre

0,400 /R x

19,91000 =
Subtotal...

Maquinària:

h

Import

Mà d'obra:
A0140000

A0122000
A0140000

7,96400
7,96400

C1701100
7,96400

h

Camió amb bomba de formigonar

0,130 /R x

155,18000 =
Subtotal...

Materials:

20,17340
20,17340

20,17340

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

105

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B065EV1C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA
UA
m3

DESCRIPCIÓ
Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qa

PREU
1,020

93,32000 =

x

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

95,18640
DESPESES AUXILIARS

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

95,18640
2,50%

95,18640
0,18015

COST DIRECTE

3,68238

COST EXECUCIÓ MATERIAL

kg

126,42828

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,04104

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,40888

P- 115 G4DEAZ4

m

Rend.: 1,000

Drenatge amb tub DRENOTUBE de Di=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

Unitats

1,26 €

Preu €

Parcial

Preu €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,007 /R x

23,85000 =

0,16695

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,007 /R x

21,17000 =

0,14819

Subtotal...
0,005

0,31514

1,16000 =

x

Import

Subtotal...

h

Oficial 1a

0,170 /R x

23,85000 =

4,05450

h

Manobre

0,290 /R x

19,91000 =

5,77390

Subtotal...
B4DEAZ4A

0,31514

9,82840

9,82840

m

DRENOTUBE D=160

1,000

23,31000 =

x

Subtotal...

23,31000
23,31000

23,31000

Altres:
%0115

0,00580
0,00580

A0121000

Materials:

Materials:
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

Parcial

A0140000
Import

Mà d'obra:

kg

36,18 €

Mà d'obra:

Rend.: 1,000

Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,00675
1,36784

Unitats
P- 113 G4B13100

1,50%

COST DIRECTE

122,74590

DESPESES INDIRECTES 3,00%

B0A14200

106

%

cost indirecte

6,00  S/

33,13833 =
Subtotal...

0,00580

1,98830
1,98830

1,98830

Partides d'obra:
D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

0,90045 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 114 G4B35101

kg

0,90045
0,90045

1,50%

COST DIRECTE
0,90045

COST DIRECTE

1,22612
0,03678

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,26290

Rend.: 1,000

1,41 €

Preu €

Unitats

1,05380

COST EXECUCIÓ MATERIAL

36,18050

0,00473

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

35,12670

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Parcial

Import

Mà d'obra:

P- 116 G4D0U011

m2

Rend.: 1,000

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,229 /R x

23,85000 =

5,46165

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,343 /R x

21,17000 =

7,26131

A0140000

h

Manobre

0,343 /R x

19,91000 =

6,82913

Subtotal...

19,55209

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R x

23,85000 =

0,23850

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,023 /R x

51,34000 =

1,18082

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

21,17000 =

0,21170

CZ114000

h

Grup electr?gen de 60 a 200 kVA

0,114 /R x

24,28000 =

2,76792

Subtotal...

0,45020

0,45020

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,009

x

1,16000 =
Subtotal...

0,01044
0,01044

0,01044

Partides d'obra:
D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

0,90045 =
Subtotal...

0,90045
0,90045

0,90045

19,55209

Maquinària:

A0124000

Materials:

29,08 €
Import

Subtotal...

3,94874

3,94874

Materials:
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,35000 =

1,05000

B0D71130

m2

1,000

x

1,33000 =

1,33000

B0DZA000

l

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos
Desencofrant

0,075

x

2,75000 =

0,20625

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,400

x

1,37000 =

0,54800

Subtotal...

3,13425

3,13425

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

107

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

108

PARTIDES D'OBRA

CODI
Altres:
%0115

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
%

DESCRIPCIÓ
cost indirecte

PREU
6,00  S/

26,63500 =
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

P- 117 G4D0U015

m2

0,84700
29,08018

Rend.: 1,000

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal

Preu €

Unitats

Parcial

40,71 €
Import

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,494 /R x

23,85000 =

11,78190

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,370 /R x

21,17000 =

7,83290

A0140000

h

Manobre

0,370 /R x

19,91000 =

7,36670

Subtotal...

26,98150

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
21,09055

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,025 /R x

51,34000 =

1,28350

CZ114000

h

Grup electr?gen de 60 a 200 kVA

0,124 /R x

24,28000 =

3,01072

Subtotal...

4,29422

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,35000 =

1,05000

B0D72110

m2

1,000

x

3,56000 =

3,56000

B0DZA000

l

Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 3 usos
Desencofrant

0,075

x

2,75000 =

0,20625

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,400

x

1,37000 =

0,54800

Subtotal...

5,36425

5,36425

Altres:
%0115

%

cost indirecte

6,00  S/

30,74900 =
Subtotal...

1,84494
1,84494

1,84494

26,98150
COST DIRECTE

32,59396

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,025 /R x

51,34000 =

1,28350

DESPESES INDIRECTES 3,00%

CZ114000

h

Grup electr?gen de 60 a 200 kVA

0,124 /R x

24,28000 =

3,01072

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,29422

4,29422

Materials:

Maquinària:

Subtotal...

21,09055

Maquinària:
1,59810

28,23318

COST EXECUCIÓ MATERIAL

CODI

Subtotal...

1,59810
1,59810

NÚM

0,97782
33,57178

4,29422

Materials:
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,35000 =

1,05000

B0D629A0

cu

0,030

x

21,53000 =

0,64590

B0D72110

m2

1,000

x

3,56000 =

3,56000

0,075

x

2,75000 =

0,20625

0,400

x

1,37000 =

0,54800

B0DZA000

l

Puntal met?l?lic i telesc?pic per a 5 m d'al??ria i 150
usos
Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 3 usos
Desencofrant

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

Subtotal...

6,01015

P- 119 G4D12127

%

cost indirecte

6,00  S/

37,28583 =
Subtotal...

COST DIRECTE

h

Oficial 1a encofrador

0,500 /R x

23,85000 =

11,92500

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,500 /R x

21,17000 =

10,58500

Subtotal...

2,23715

m2

40,70871

Rend.: 1,000

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical
Unitats

Preu €

Parcial

22,51000

B0D81250

m2

Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos

1,200

x

2,64000 =

3,16800

B0DB1720

m

0,500

x

5,82000 =

2,91000

B0DZA000

l

Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i
10 m i 200 usos
Desencofrant

0,100

x

2,75000 =

0,27500

B0DZP200

u

x

0,26000 =

0,26000

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 118 G4D0U016

33,57 €
Import

6,61300
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,247 /R x

23,85000 =

5,89095

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,370 /R x

21,17000 =

7,83290

A0140000

h

Manobre

0,370 /R x

19,91000 =

7,36670

Import

22,51000

Materials:

1,18569

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

A0123000
6,01015

39,52302

DESPESES INDIRECTES 3,00%

30,58 €

Preu €

Unitats

2,23715
2,23715

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a
10 m

Mà d'obra:

Altres:
%0115

m2

6,61300
0,56275
29,68575
0,89057
30,57632

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

109

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

P- 120 G4DEG010

m3

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

11,15 €

Preu €

Unitats

Parcial

PREU
DESPESES AUXILIARS

3,00%

0,54764

COST DIRECTE

Import

Mà d'obra:

38,71600

DESPESES INDIRECTES 3,00%

A0121000

h

Oficial 1a

0,067 /R x

23,85000 =

1,59795

A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

19,91000 =

0,99550

A0150000

h

Manobre especialista

0,033 /R x

20,59000 =

0,67947

Subtotal...

3,27292

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,002 /R x

50,90000 =

0,10180

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,009 /R x

51,34000 =

0,46206

Subtotal...

0,56386

3,27292

P- 122 G6A133PZ

u

0,56386

Materials:
B03C-HG1A

m3

Sauló sense garbellar

0,033

x

16,25000 =

0,53625

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,150

x

0,35000 =

0,05250

B0DFF001

m3

Amortització de cindri metàl·lica

1,000

x

6,35000 =

6,35000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,93875
1,50%

P- 121 G4E2H68L

m2

11,14936

Rend.: 1,000

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, rugós, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

6,93875

0,32474

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu €

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,540 /R x

23,85000 =

12,87900

h

Manobre

0,270 /R x

19,91000 =

5,37570

Subtotal...

h

Oficial 1a muntador

2,150 /R x

24,65000 =

52,99750

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450 /R x

23,85000 =

10,73250

A013M000

h

Ajudant muntador

3,250 /R x

21,17000 =

68,80250

Import

Subtotal...

132,53250

132,53250

Maquinària:
C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

0,250 /R x

47,31000 =

11,82750

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,250 /R x

42,23000 =

10,55750

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

0,500 /R x

1,98000 =

0,99000

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,250 /R x

16,79000 =

4,19750

Subtotal...

27,57250

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,282

x

1,16000 =

0,32712

B0D8R101

m2

Amortitzacio plafo metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos

5,200

x

1,02000 =

5,30400

B0DZA000

l

Desencofrant

0,500

x

2,75000 =

1,37500

B6A16CYZ

u

Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb
bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió de
50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, muntants de
100x100 mm, passador, pany i pom, acabat galvanitzat
i plastificat

1,000

x

482,06000 =

482,06000

Import

18,25470

Subtotal...
18,25470

Materials:
13,438

x

1,32000 =

Subtotal...

27,57250

17,73816

17,73816

0,017

x

127,97065 =

489,06612

D060Q021

m3

D0B2C100

kg

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de l?mit el?stic >= 500 N/mm2

0,600

x

82,48189 =

49,48913

18,800

x

0,90870 =

17,08356

Subtotal...

2,17550

DESPESES AUXILIARS

66,57269
2,50%

COST DIRECTE
Subtotal...

2,17550

2,17550

489,06612

Partides d'obra:

17,73816

Partides d'obra:
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Parcial

A012N000

39,88 €

A0140000

m3

Preu €

Materials:

Unitats

Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

740,63 €

A012M000

Mà d'obra:

u

Rend.: 1,000

Porta metàl·lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor
de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm
de pas i malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom,
incloent excavacio de pous per a fonaments de
60X60X60 cm,formigonat dels pous amb formigó
HA-25, encofrat pilars de suport de 30x30 cm amb
formigó HA-25, col·locada
Unitats

10,82462

DESPESES INDIRECTES 3,00%

39,87748

Mà d'obra:

0,04909

COST DIRECTE

1,16148

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària:

D070A8B1

110

PARTIDES D'OBRA

CODI

B0E254L2

Pàg.:

DESPESES INDIRECTES 3,00%

66,57269
3,31331
719,05712
21,57171
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

112

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

740,62884

NÚM

CODI
ZMAT014-2

UA
m

DESCRIPCIÓ
Junta expansiva en contacte amb l'aigua, de cautxú, de
secció 2x1 cm

PREU
1,050

5,31000 =

x

Subtotal...
P- 123 G711001P

m2

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de làmina de betum
elastomèric LBM (SBS) -40/G-FP segons UNE
104-242/1 amb armadura de feltre de polièster no teixit
en quantitat no menor de 130 gr/m2

19,84 €

Parcial

5,64030

5,64030

Altres:
%0115

%

cost indirecte

6,00  S/

15,43483 =
Subtotal...

Preu €

Unitats

5,57550

0,92609
0,92609

0,92609

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,109 /R x

23,85000 =

2,59965

COST DIRECTE

A0140000

h

Manobre

0,193 /R x

19,91000 =

3,84263

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Subtotal...

6,44228

16,36089
0,49083

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,44228

16,85172

Materials:
B711U51P

m2

Làmina de betum elastòmer LBM (SBS)-40/G-FP
segons UNE 104-242/1 amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 130 g/m2

1,050

12,21000 =

x

Subtotal...

12,82050

12,82050

P- 126 G7J1AAE2

m

12,82050

Rend.: 1,000

Formació de junt de d'estanqueïtat , en elements
formigonats ´´in situ´´, amb junta d'estanqueïtat mixta
KAB 15 cm, col·locat a l'interior, fins i tot suportació
d'acer
Unitats

57,87 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,26278

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,180 /R x

23,85000 =

4,29300

0,57788

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,090 /R x

21,17000 =

1,90530

19,84066

Subtotal...

6,19830

6,19830

Materials:
P- 124 G7B1001P

m2

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr/m2

Preu €

Unitats

Parcial

2,66 €
Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,061 /R x

Subtotal...

m

Junta d'estanqueïtat mixta KAB 15 cm

1,050

x

41,76000 =

43,84800

B7J1U092

m

Suport omega d'acer per a junt kab 15

1,400

x

2,11000 =

2,95400

Subtotal...
%0115

%

cost indirecte

6,00  S/

1,21451

m2

Geotèxtil de 200 g/m2

1,050

1,30000 =

x

Subtotal...

53,00033 =
Subtotal...

Materials:
B7B1U51P

46,80200
3,18002
3,18002

m

1,36500

1,36500

COST DIRECTE

2,57951

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,07739

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,65690

Rend.: 1,000

Segellat de juntes amb perfil hidroexpansiu de cautxú
de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu

16,85 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,100 /R x

23,85000 =

2,38500

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,350 /R x

21,17000 =

7,40950

Subtotal...

9,79450

Materials:
ZMAT014-1

m

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

0,015

x

4,32000 =

3,18002

1,36500
COST DIRECTE

56,18032

DESPESES INDIRECTES 3,00%

P- 125 G7J1AAE1

46,80200

Altres:

1,21451
1,21451

B7J1U091

0,06480

1,68541

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 127 G7J1AAEA

m

57,86573

Rend.: 1,000

Formaci? de junt de dilataci?, en peces formigonades
??in situ??, amb perfil elastom?ric d'?nima circular de
300 mm d'ampl?ria, col?locat a l'interior

90,07 €

Preu €

Unitats

Parcial

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,200 /R x

23,85000 =

4,77000

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,100 /R x

21,17000 =

2,11700

Subtotal...

6,88700

Materials:
9,79450

Import

Mà d'obra:

B7J10AE1

m

Perfil elastom?ric d'?nima circular de 300 mm
d'ampl?ria per a junt de dilataci? interior

1,050

x

72,01000 =

75,61050

6,88700
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Pàg.:

113

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

75,61050

75,61050

Altres:
%

cost indirecte

6,00  S/

82,49750 =
Subtotal...

CODI

UA

P- 130 G921201L

m3

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subbase de tot-u artificial, col?locada amb estenedora i
piconatge del material al 100 % del PM

23,48 €

Preu €

Unitats

4,94985
4,94985

NÚM

COST DIRECTE

4,94985

87,44735

DESPESES INDIRECTES 3,00%

2,62342

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,040 /R x

m3

90,07077

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de graves a la coberta

Preu €

Unitats

Parcial

43,91 €
Import

Mà d'obra:
h

Manobre

19,91000 =

0,330 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C150U22P

h

Corr? vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t

0,033 /R x

61,99000 =

2,04567

h

Camió cisterna de 8 m3

0,005 /R x

43,57000 =

0,21785

C1709G00

h

Estenedora de granulat

0,015 /R x

41,53000 =

0,62295

Grua autopropulsada de 20 t

51,06000 =

0,177 /R x

Subtotal...

2,88647

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,63000 =

0,08150

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

15,43000 =

17,74450

2,88647

17,82600

17,82600

Altres:
%

cost indirecte

6,00  S/

9,03762
9,03762

0,79640

Materials:

%0115
h

0,79640

C1502E00

Subtotal...
6,57030

0,79640

C13350A0

6,57030
6,57030

Import

Maquinària:

Subtotal...
P- 128 G7ZZ001P

Parcial

Mà d'obra:

Subtotal...

A0140000

114

PARTIDES D'OBRA

CODI

%0115

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

21,50883 =
Subtotal...

1,29053
1,29053

1,29053

9,03762

Materials:
B033U51P

m3

Grava 5-25 mm

1,000

27,02000 =

x

Subtotal...

27,02000

COST DIRECTE

27,02000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

COST DIRECTE

m2

1,27884

COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,90676

Rend.: 1,000

8,22 €

Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb
una capa de fons diluïda i dues d'acabat
Unitats

Preu €

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,125 /R x

23,85000 =

2,98125

A013U001

h

Ajudant

0,125 /R x

21,36000 =

2,67000

Subtotal...

5,65125

Pintura al silicat

0,550

4,24000 =

x

23,48338

Subtotal...

Rend.: 1,000

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

27,50 €

Preu €

Unitats

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,230 /R x

23,85000 =

5,48550

A0140000

h

Manobre

0,470 /R x

19,91000 =

9,35770

5,65125

Subtotal...

14,84320

Materials:

2,33200
2,33200

m

Import

Mà d'obra:

Materials:
kg

P- 131 G965A1D9

Import

Mà d'obra:

B89ZUC01

0,68398

COST EXECUCIÓ MATERIAL

42,62792

DESPESES INDIRECTES 3,00%

P- 129 G898U110

27,02000

22,79940

B06NN14C

m3

B0710250

t

B965A1D0

m

2,33200

COST DIRECTE

7,98325

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,23950

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,22275

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

0,073

x

60,36000 =

4,40628

0,002

x

30,93000 =

0,06186

1,050

x

6,82000 =

7,16100

14,84320
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

11,62914
1,50%

11,62914

NÚM

CODI
D0391311

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

0,22265

COST DIRECTE

PREU
0,031

Subtotal...

0,80085

COST EXECUCIÓ MATERIAL

69,67900 =

x

26,69499

DESPESES INDIRECTES 3,00%

DESPESES AUXILIARS

27,49584

2,16005

2,16005
1,50%

P- 132 G985A50H

m

27,04359

Parcial

Import

P- 134 G9GA5T37

m3

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,274 /R x

23,85000 =

6,53490

A0140000

h

Manobre

0,612 /R x

19,91000 =

12,18492

Subtotal...

18,71982

B0710150
B985A500

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Peça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cm

t
m

0,138

60,36000 =

x

Unitats
18,71982

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

23,85000 =

4,77000

h

Manobre

0,450 /R x

19,91000 =

8,95950

8,32968

0,002
1,050

33,80000 =

x

Subtotal...

10,34000 =

x

0,06760
10,85700
19,25428

COST DIRECTE

13,72950

19,25428

C2003000

h

Remolinador mec?nic

0,050 /R x

5,53000 =

0,27650

C2005000

h

Regle vibratori

0,133 /R x

5,09000 =

0,67697

Subtotal...

39,11332

Formig? HM-30/P/20/I+E de consist?ncia pl?stica,
grand?ria m?xima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici? I+E

1,050

84,83000 =

x

Subtotal...
%

cost indirecte

6,00  S/

103,75450 =
Subtotal...

Rend.: 1,000

0,95347
89,07150

89,07150

6,22527

h

Manobre

6,22527

109,97974

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Import

3,29939

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

89,07150

6,22527

COST DIRECTE
Parcial

Mà d'obra:
Oficial 1a d'obra pública

0,95347

27,85 €

Preu €

Unitats
h

13,72950

Altres:
%0115

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

m3

1,13922

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012N000

Import

Materials:

37,97410

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,409 /R x

23,85000 =

9,75465

0,257 /R x

19,91000 =

5,11687

Subtotal...

14,87152

14,87152

P- 135 GB131CE0

m

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,010

x

1,63000 =

0,01630

B051E201

t

0,003

x

160,66000 =

0,48198

B0818120

kg

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
Colorant en pols per a formigó

0,249

x

3,23000 =

0,80427

B9E1F200

m2

Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

1,020

x

8,32000 =

8,48640

Subtotal...
Partides d'obra:

Preu €

A0140000

B064E26C

m2

113,28 €

Maquinària:

Subtotal...

P- 133 G9E1F205

Rend.: 1,000

Paviment de formig? vibrat HM-30/P/20/I+E, de
consist?ncia pl?stica i grand?ria m?xima del granulat
20 mm, escampat des de cami?, estesa i vibratge amb
regle vibratori, remolinat mec?nic

Mà d'obra:

Materials:
m3

27,85490

39,11 €

Preu €

Unitats

0,81131

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a
35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

2,16005
0,22307

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

B06NN14C

116

9,78895

113,27913

Rend.: 1,000

Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i br?ndoles a
12 cm de separaci?, de 120 a 140 cm d'al??ria,
ancorada amb fixacions mec?niques
Unitats

197,27 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

9,78895

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

24,65000 =

12,32500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

21,17000 =

5,29250

Subtotal...
Materials:

17,61750

17,61750
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI
B0A63H00

u

BB131CE0

m

UA

DESCRIPCIÓ
Tac qu?mic de di?metre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella
Barana d'alumini anoditzat amb muntants i br?ndoles a
12 cm de separaci?, de 120 a 140 cm d'al??ria

PREU
4,000

x

4,15000 =

16,60000

1,000

x

146,47000 =

146,47000

Subtotal...

163,07000

NÚM

CODI
BD7JE180

UA
m

DESCRIPCIÓ
Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

163,07000

PREU
1,020

%

cost indirecte

6,00  S/

180,68750 =
Subtotal...

Subtotal...

10,84125
10,84125

4,57000 =

x

Altres:
%0115

DESPESES AUXILIARS
10,84125

4,66140

4,66140
1,50%

COST DIRECTE

COST DIRECTE

10,70735

m

197,27461

Rend.: 1,000

Drenatge amb tub de PEAD corrugat de doble paret, de
D= 200 mm per a drenatge.

15,94 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,009 /R x

26,86000 =

0,24174

A0121000

h

Oficial 1a

0,043 /R x

23,85000 =

1,02555

A0150000

h

Manobre especialista

0,043 /R x

20,59000 =

0,88537

Subtotal...

2,15266

Tub corrugat de PEAD de doble paret, de D= 200 mm
per a drenatge.

1,020

13,06000 =

x

Subtotal...

m

Rend.: 1,000

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter mixt 1:2:10
Unitats

146,20 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450 /R x

23,85000 =

10,73250

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

19,91000 =

8,95950

Subtotal...
C1503000

h

Camió grua

19,69200

45,42000 =

0,320 /R x

2,15266

19,69200

Subtotal...

14,53440
14,53440

14,53440

Materials:

13,32120
13,32120

P- 138 GDD1A095

Maquinària:

Materials:
m

11,02857

5,74586

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 136 GD5ARPN1

0,32122

COST EXECUCIÓ MATERIAL

191,52875

DESPESES INDIRECTES 3,00%

4,66140
0,08935

DESPESES INDIRECTES 3,00%

BD5AUPN1

118

BDD1A3A0

m

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm
i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

13,32120

1,050

101,40000 =

x

Subtotal...

106,47000

106,47000

106,47000

Partides d'obra:
COST DIRECTE

15,47386

DESPESES INDIRECTES 3,00%

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,46422

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,93808

0,006

158,13265 =

x

Subtotal...
P- 137 GD7JE186

m

Rend.: 1,000

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

DESPESES AUXILIARS

11,03 €

0,94880

0,94880
1,50%

0,29538

COST DIRECTE

141,94058

DESPESES INDIRECTES 3,00%

4,25822

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu €

Parcial

0,94880

146,19880

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,130 /R x

24,65000 =

3,20450

A013M000

h

Ajudant muntador

0,130 /R x

21,17000 =

2,75210

Subtotal...

5,95660

P- 139 GDD1U020

5,95660

Materials:

u

Rend.: 1,000

Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100
cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el
qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix, inclós col·locació de graons
Unitats

Mà d'obra:

Preu €

137,77 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,400 /R x

23,85000 =

9,54000

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

19,91000 =

7,96400

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...

17,50400

NÚM

CODI
D070A4D1

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

17,50400

PREU
0,005

Subtotal...
h

Camió grua

45,42000 =

0,120 /R x

Subtotal...
m3

BDD1U020

u

BDDZ51A0

u

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de
100 cm d'alçària pera a base pou circular, amb junt
encadellat
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

5,45040

59,55000 =

5,65725

x

90,49000 =

90,49000

x

4,64000 =

13,92000

0,095

x

1,000

3,000

DESPESES AUXILIARS

5,45040

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,003

110,06725

158,13265 =

x

1,50%

COST DIRECTE

u

81,37588
2,44128

0,47440

91,25 €

Preu €

Unitats
110,06725

83,81716

Rend.: 1,000

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de
D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,369 /R x

23,85000 =

8,80065

A0140000

h

Manobre

0,369 /R x

19,91000 =

7,34679

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

0,47440
1,50%

0,47440
0,26256

COST DIRECTE

B0710250

t

BDDZ3150

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de
D=70 cm i 145 kg de pes

133,75861

DESPESES INDIRECTES 3,00%

16,14744

0,036

x

30,93000 =

1,11348

1,000

x

71,09000 =

71,09000

4,01276

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

137,77137

DESPESES AUXILIARS

72,20348
1,50%

Rend.: 1,000

Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb
junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre,
inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Preu €

Unitats

Parcial

Import

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,550 /R x

23,85000 =

13,11750

A0140000

h

Manobre

0,550 /R x

19,91000 =

10,95050

Subtotal...

24,06800

u

Camió grua

0,110 /R x

45,42000 =
Subtotal...

24,06800

4,99620

Materials:
BDD1U080

u

BDDZ51A0

u

Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

1,000

x

41,88000 =

41,88000

2,000

x

4,64000 =

9,28000

Subtotal...
Partides d'obra:

51,16000

Rend.: 1,000

Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols
Unitats

4,99620
4,99620

91,25093

11,11 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

Maquinària:
h

2,65779

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 142 GDDZU100

72,20348

88,59313

DESPESES INDIRECTES 3,00%

83,82 €

Mà d'obra:

C1503000

16,14744

0,24221

COST DIRECTE
u

Import

Mà d'obra:

Materials:
Subtotal...

P- 140 GDD1U080

0,79066
0,36102

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Partides d'obra:
D070A4D1

0,79066

DESPESES INDIRECTES 3,00%

P- 141 GDDZ3154

Subtotal...

0,79066

5,45040

Materials:
B064300C

158,13265 =

x

Maquinària:
C1503000

120

51,16000

A0112000

h

Cap de colla

0,010 /R x

26,86000 =

0,26860

A0121000

h

Oficial 1a

0,067 /R x

23,85000 =

1,59795

A0150000

h

Manobre especialista

0,067 /R x

20,59000 =

1,37953

Subtotal...

3,24608

3,24608

Materials:
B071U005

m3

BDDZU010

u

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

0,003

x

94,55000 =

0,28365

1,000

x

7,26000 =

7,26000

Subtotal...

7,54365

7,54365
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

10,78973

DESPESES INDIRECTES 3,00%

P- 143 GDG4U011

M

11,11342

Rend.: 1,000

Canalització de serveis, per a 2 tub rígids de PVC de
160 mm de diàmetre (sense incloure els tubs), incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs placa metàl.lica de protecció i
cinta de senyalització. Cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs

NÚM

CODI
A0112000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Cap de colla

0,019 /R x

26,86000 =

0,51034

A0121000

h

Oficial 1a

0,125 /R x

23,85000 =

2,98125

A0140000

h

Manobre

0,125 /R x

19,91000 =

2,48875

25,53 €

Subtotal...

5,98034

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,061 /R x

44,79000 =

2,73219

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

0,031 /R x

6,34000 =

0,19654

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,019 /R x

55,68000 =

1,05792

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

0,063 /R x

1,98000 =

0,12474

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,031 /R x

16,79000 =

0,52049

Subtotal...
Preu €

Parcial

Import

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,019 /R x

26,86000 =

0,51034

A0121000

h

Oficial 1a

0,125 /R x

23,85000 =

2,98125

A0140000

h

Manobre

0,125 /R x

19,91000 =

2,48875

Subtotal...

5,98034

0,540

57,46000 =

x

Subtotal...

4,63188

31,02840

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,031 /R x

44,79000 =

1,38849

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,031 /R x

6,34000 =

0,19654

0,019 /R x

55,68000 =

C1700006

h

1,05792

Vibrador intern de formigó

0,063 /R x

1,98000 =

CZ12U00A

h

0,12474

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,031 /R x

16,79000 =

0,52049

Subtotal...

3,28818

M

3,28818

Materials:
0,270

57,46000 =

x

15,51420

15,51420

COST DIRECTE

24,78272

DESPESES INDIRECTES 3,00%

25,52620

Rend.: 1,000

Canalització de serveis, per a 4 tub rígids de PVC de
160 mm de diàmetre (sense incloure els tubs), incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs placa metàl.lica de protecció i
cinta de senyalització. Cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs

42,89 €

32,18 €

Preu €

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,019 /R x

26,86000 =

0,51034

A0121000

h

Oficial 1a

0,125 /R x

23,85000 =

2,98125

A0140000

h

Manobre

0,125 /R x

19,91000 =

2,48875

Subtotal...

5,98034

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,038 /R x

44,79000 =

1,70202

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,031 /R x

6,34000 =

0,19654

0,020 /R x

55,68000 =

C1700006

h

1,11360

Vibrador intern de formigó

0,063 /R x

1,98000 =

CZ12U00A

h

0,12474

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,031 /R x

16,79000 =

0,52049

Subtotal...
Preu €

Parcial

Import

5,98034

Maquinària:

3,65739

Materials:
Unitats

Import

Mà d'obra:

0,74348

COST EXECUCIÓ MATERIAL

M

15,51420

42,88984

Rend.: 1,000

Canalització de serveis, per a 2 tub rígids de PVC de
250 mm de diàmetre (sense incloure els tubs), incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs placa metàl.lica de protecció i
cinta de senyalització. Cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs
Unitats

Subtotal...

1,24922

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 145 GDG4U013

31,02840

41,64062

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

4,63188

31,02840

COST DIRECTE

5,98034

Maquinària:

m3

5,98034

Maquinària:

Materials:
Unitats

Mà d'obra:

PREU

0,32369

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 144 GDG4U012

122

PARTIDES D'OBRA

CODI

B060U110

Pàg.:

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

0,376

x

57,46000 =

21,60496

3,65739
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

21,60496

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

21,60496

17,72280

17,72280

Materials:
COST DIRECTE

31,24269

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,93728

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B0710150

t

BDKZHLD0

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe D400 segons norma UNE-EN 124

32,17997

0,006

x

33,80000 =

0,20280

1,000

x

270,71000 =

270,71000

Subtotal...

270,91280

270,91280

Altres:
P- 146 GDG4U014

M

Rend.: 1,000

Canalització de serveis, per a 4 tub rígids de PVC de
250 mm de diàmetre (sense incloure els tubs), incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs placa metàl.lica de protecció i
cinta de senyalització. Cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs

55,57 €

%0115

%

cost indirecte

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

0,019 /R x

26,86000 =

0,51034

A0121000

h

Oficial 1a

0,140 /R x

23,85000 =

3,33900

A0140000

h

Manobre

0,140 /R x

19,91000 =

2,78740

Import

Subtotal...

6,63674

P- 148 GF1E00AP

kg

0,048 /R x

44,79000 =

2,14992

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

0,031 /R x

6,34000 =

h

C15019U0

h

0,19654

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,020 /R x

55,68000 =

C1700006

1,11360

h

Vibrador intern de formigó

0,063 /R x

1,98000 =

CZ12U00A

0,12474

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,031 /R x

16,79000 =

0,52049

Subtotal...

4,10529

6,63674

4,10529

Materials:
B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

0,752

57,46000 =

x

Subtotal...

Unitats

43,20992

43,20992

9,17861
315,13235

Rend.: 1,000

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides
d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria peca en T de connexió a la
canonada existent i tram de caldereria fins a passamur
d'arqueta de connexió amb dipòsits, segons plànols.
Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria
zencada, així com la part proporcional de les
soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part
proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació
d'una pintura rica en zenc com l'Epochrom Rich Zinc'
de la casa Cros o una altra equivalent de major
qualitat. Inclou execució de suports d'acer galvanitzat
per a suportació de les canonades d'acer galvanitzat.
Totalment acabat.

17,31814

305,95374

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària:
C133U080

17,31814

COST DIRECTE

Mà d'obra:

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

17,31814

DESPESES INDIRECTES 3,00%

A0112000

h

288,63567 =
Subtotal...

Unitats

C131U020

6,00  S/

7,20 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

43,20992

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,042 /R x

24,25000 =

1,01850

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,042 /R x

24,65000 =

1,03530

Subtotal...

2,05380

2,05380

Maquinària:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

53,95195

C200U210

h

Equip i elements per a soldadura d'acer

0,040 /R x

11,31000 =

0,45240

1,61856

CZ11U010

h

Grup electrogen 85 kVA

0,040 /R x

9,42000 =

0,37680

55,57051

Subtotal...

0,82920

Materials:
B44Z000P
u

P- 147 GDKZHLD4

Rend.: 1,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric?
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col?locat
amb morter
Unitats

315,13 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,405 /R x

23,85000 =

9,65925

A0140000

h

Manobre

0,405 /R x

19,91000 =

8,06355

Import

kg

Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni
S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria en cambres de claus de la renovació del
dipòsit de Corbera. Inclou la part proporcional de juntes
i cargoleria zencada, així com la part proporcional de
les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la
part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació
d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc'
de la casa Cros o una altra equivalent de major
qualitat.

1,020

x

4,00000 =

4,08000

0,82920

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

125

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

126

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,08000
1,50%

NÚM

CODI

UA

kg

DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,03081

COST DIRECTE

6,99381

COST DIRECTE

6,99381

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,20981

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,20981

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,20362

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,20362

Rend.: 1,000

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides
d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria dels 2 ramals d'entrada a
impulsió DN150 PN16, dels 2 ramals de sortida a la
xarxa DN150 PN16. Inclou derivació a calderí amb
canonada d'acer galvanitzat en calent i altres elements
de caldereria associats a la impulsió a La Granada,
segons plànols. Tambe inclou la part corresponent a la
reducció d'entrada i sortida de les bombes i la
canonada DN 100 PN 16. Inclou la part proporcional de
juntes i cargoleria zencada, així com la part
proporcional de les soldadures d'unió que calgui
realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en
fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com
l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra
equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports
d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades
d'acer galvanitzat. Els dos ramals inclosos (entrada i
sortida) es comptabilitzaran fins a brida del passamur
de connexió a les canonades cap a l'arqueta de
derivació.
Totalment acabat.

kg

7,20 €

Rend.: 1,000

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides
d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria dels 2 ramals d'entrada a dipòsit
DN150 PN10, dels 2 ramals de sortida a la xarxa
DN200 PN10, ramals de sobreeixidor DN200 PN10,
ramals de desguàs DN150 , interconnexió
DN150PN10, ramal de desguàs general DN200PN10,
interconnexió DN 150 PN 10 a sortida DN 200PN10 i
altres elements de caldereria associats al Dipòsit de La
Granada segons plànols. Inclou la part proporcional de
juntes i cargoleria zencada, així com la part
proporcional de les soldadures d'unió que calgui
realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en
fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com
l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra
equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports
d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades
d'acer galvanitzat. Es prioritzarà la fabricació a taller
amb les menors soldadures a l'obra possibles. No
inclou passamurs
Totalment acabat.
Unitats

7,20 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
Unitats

Preu €

Parcial

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,042 /R x

24,25000 =

1,01850

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,042 /R x

24,65000 =

1,03530

Import

Subtotal...

2,05380

C200U210

h

Equip i elements per a soldadura d'acer

0,040 /R x

11,31000 =

0,45240

CZ11U010

h

Grup electrogen 85 kVA

0,040 /R x

9,42000 =

0,37680

Subtotal...

0,82920

x

4,00000 =

h

Oficial 1a soldador

0,042 /R x

24,25000 =

1,01850

h

Oficial 1a muntador

0,042 /R x

24,65000 =

1,03530

Subtotal...
2,05380

2,05380

C200U210

h

CZ11U010

h

Equip i elements per a soldadura d'acer
Grup electrogen 85 kVA

0,040 /R x

11,31000 =

0,45240

0,040 /R x

9,42000 =

0,37680

Subtotal...

0,82920

0,82920

4,08000

B44Z000P

kg

Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni
S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria en cambres de claus de la renovació del
dipòsit de Corbera. Inclou la part proporcional de juntes
i cargoleria zencada, així com la part proporcional de
les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la
part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació
d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc'
de la casa Cros o una altra equivalent de major
qualitat.

1,020

4,00000 =

x

Subtotal...
Subtotal...

4,08000

2,05380

0,82920

Materials:

Materials:
1,020

A0125000
A012M000
Maquinària:

Maquinària:

Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni
S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria en cambres de claus de la renovació del
dipòsit de Corbera. Inclou la part proporcional de juntes
i cargoleria zencada, així com la part proporcional de
les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la
part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació
d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc'
de la casa Cros o una altra equivalent de major
qualitat.

PREU

0,03081

Mà d'obra:

kg

DESCRIPCIÓ

4,08000

P- 150 GF1E0Z0A
P- 149 GF1E00EB

B44Z000P

Pàg.:

4,08000

DESPESES AUXILIARS

4,08000

4,08000
1,50%

4,08000
0,03081

COST DIRECTE

6,99381

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,20981

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

128

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,20362

NÚM

CODI
A013M000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant muntador

PREU
21,17000 =

0,760 /R x

Subtotal...

16,08920
34,82320

34,82320

Materials:
P- 151 GF1E00ARQ

kg

Rend.: 1,000

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides
d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria dels 2 ramals de derivació a
arqueta (entrada i sortida) i de la peça d'enllaç de la
canonada actual tallada per fer la connexió segons
plànols fins als passamurs. Inclou la part proporcional
de juntes i cargoleria zencada, així com la part
proporcional de les soldadures d'unió que calgui
realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en
fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com
l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra
equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports
d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades
d'acer galvanitzat.
Totalment acabat.

7,20 €

B0A71R00

u

Abraçadora metàl·lica, de 200 mm de diàmetre interior

0,160

x

3,01000 =

0,48160

BF22MF00

m

1,020

x

26,54000 =

27,07080

BFW21F10

u

0,150

x

302,82000 =

45,42300

BFY21F10

u

Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=165,1 mm i DN= 150 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255
Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´,
per a roscar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´, roscat

0,500

x

6,62000 =

3,31000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
Preu €

Parcial

Import

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,042 /R x

24,25000 =

1,01850

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,042 /R x

24,65000 =

1,03530

Subtotal...

2,05380

C200U210

h

Equip i elements per a soldadura d'acer

0,040 /R x

11,31000 =

0,45240

CZ11U010

h

Grup electrogen 85 kVA

0,040 /R x

9,42000 =

0,37680

Subtotal...

0,82920

2,05380

P- 153 GF22MPN7

m

0,82920

h

B44Z000P

A013M000

h

4,00000 =

Rend.: 1,000

Tub d'acer galvanitzat embridat, fabricat amb acer
S195 T, de 7.87´´ (diàmetre exterior especificat=219.3
mm i DN= 200 mm), amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment.
Unitats

A012M000

x

4,08000

127,92 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a muntador

0,760 /R x

24,65000 =

18,73400

Ajudant muntador

0,760 /R x

21,17000 =

16,08920

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

34,82320

4,08000
1,50%

B0A71R00

u

Abraçadora metàl·lica, de 200 mm de diàmetre interior

0,160

x

3,01000 =

0,48160

BF22MPN1

m

1,020

x

35,23000 =

35,93460

BFW21PN2

u

0,150

x

324,78000 =

48,71700

BFY21PN3

u

Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de mida (diàmetre exterior
especificat=219.3 mm i DN= 200 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255
Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
7.87´´, per a roscar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 7.87´´, roscat

0,500

x

7,44000 =

3,72000

4,08000
0,03081

COST DIRECTE

6,99381

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,20981

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,20362

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

88,85320
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
m

Rend.: 1,000

Tub d'acer galvanitzat embridat, fabricat amb acer
S195 T, de 6´´ (diàmetre exterior especificat=165,1 mm
i DN= 150 mm) amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment.
Unitats

114,98 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

Import

34,82320

Materials:

Subtotal...

P- 152 GF22MF11

3,34893
114,97988

Mà d'obra:

Materials:
1,020

111,63095

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària:

76,28540
0,52235

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Mà d'obra:

Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni
S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria en cambres de claus de la renovació del
dipòsit de Corbera. Inclou la part proporcional de juntes
i cargoleria zencada, així com la part proporcional de
les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la
part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació
d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc'
de la casa Cros o una altra equivalent de major
qualitat.

1,50%

COST DIRECTE
Unitats

kg

76,28540

0,760 /R x

24,65000 =

18,73400

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

88,85320
0,52235
124,19875
3,72596
127,92471

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

129

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

UA

P- 154 GF3C1PN1

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Con de reducció d'acer galvanitzat per a passar de 200
mm de DN a 150 mm de DN, amb 2 unions per testa
amb dues brides exemptes, dues anelles
elastomèriques d'estanquitat i un maniguet de reacció
cada unió i col·locat superficialment.

266,99 €

Preu €

Unitats

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

3,400 /R x

24,65000 =

83,81000

A013M000

h

Ajudant muntador

3,400 /R x

21,17000 =

71,97800

Import

Subtotal...
Con de reducció d'acer galvanitzat de 200 a 150 mm
de DN amb 2 unions per testa amb dues brides
exemptes, dues anelles elastomèriques d'estanquitat i
un maniguet de reacció cada unió

155,78800

1,000

101,09000 =

x

DESPESES AUXILIARS

101,09000
1,50%

795,21 €

Preu €

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000 /R x

21,17000 =

21,17000
45,82000

155,78800

BFW2X005

u

Passamurs d'acer galvanitzat de DN 300 embridat als
dos extrems

1,000

725,54000 =

x

Subtotal...

725,54000
1,50%

Preu €

Parcial

Oficial 1a muntador

24,65000 =

20,95250

Ajudant muntador

0,850 /R x

21,17000 =

17,99450

Subtotal...

38,94700

38,99000 =

0,085 /R x

772,04730

DESPESES INDIRECTES 3,00%

23,16142

COST EXECUCIÓ MATERIAL

266,99126

P- 157 GFZX004P

127,45 €

Mà d'obra:

u

795,20872

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer
galvanitzat DN150 amb brida als dos extrems per
deixar encastat a mur

754,25 €

Preu €

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000 /R x

21,17000 =

21,17000

Import

Subtotal...

45,82000

Subtotal...

BFW2X006

u

Passamurs d'acer galvanitzat DN 150 embridat als dos
extrems

1,000

685,77000 =

x

Subtotal...

38,94700

DESPESES AUXILIARS

3,31415
3,31415

u

Peça especial endoll-brida DN150 PN16 tipus
BVP-83U de Proinvall o similar, inclòs part proporcional
de juntes i cargoleria.

1,000

80,89000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,82000

685,77000
685,77000

1,50%

732,27730

DESPESES INDIRECTES 3,00%

21,96832

COST EXECUCIÓ MATERIAL

80,89000

P- 158 GFZX006P

u

0,58421
123,73536
3,71206
127,44742

754,24562

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer
galvanitzat DN200 amb brida als dos extrems per
deixar encastat a mur

764,25 €

Preu €

Unitats

685,77000
0,68730

COST DIRECTE

3,31415

80,89000

80,89000

Import

Materials:

Materials:
BF3D3004

725,54000
0,68730

COST DIRECTE

101,09000

Unitats

0,850 /R x

Camió grua de 5 t

45,82000

725,54000

Maquinària:
h

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

Mà d'obra:
h

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer
galvanitzat DN300 amb brida als dos extrems per
deixar encastat a mur de cambra de claus

7,77644

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de peça especial
endoll-brida DN150 PN16 tipus BVP-83U de Proinvall o
equivalent, inclòs part proporcional de juntes i
cargoleria. Totalment instal·lada i provada
Unitats

A013M000

PREU
Rend.: 1,000

259,21482

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

u

DESCRIPCIÓ

2,33682

COST DIRECTE

A012M000

P- 156 GFZX003P

101,09000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

u

UA

DESPESES AUXILIARS
Subtotal...

P- 155 GF3D3004

CODI

Materials:

Materials:
u

NÚM

Unitats

Mà d'obra:

C150U210

130

PARTIDES D'OBRA

CODI

BF3C1PN1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000 /R x

21,17000 =

21,17000

Subtotal...

45,82000

Materials:
BFW2X008

u

Passamurs d'acer galvanitzat DN 200 embridat als dos
extrems

1,000

x

695,48000 =

695,48000

45,82000

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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Pàg.:

131

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

132

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

695,48000

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

695,48000

3,97715

3,97715

Materials:
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,68730

COST DIRECTE

BG21052U

m

BGW21000

u

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm,
lliure d'halògens amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N, tipus FPKU-H0
de Rehau o equivalent
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

741,98730

DESPESES INDIRECTES 3,00%

22,25962

COST EXECUCIÓ MATERIAL

764,24692

1,000

x

0,99000 =

0,99000

0,283

x

0,15000 =

0,04245

Subtotal...
P- 159 GG1B000P

u

Rend.: 1,000

CPM- Subministrament, muntatge i connexionat de
conjunt prefabricat CAHORS o equivalent, format per
armaris de formigó, monobloc, tipus GRC, segons
UNE-EN1169.
Referència: 0926696-3P. (Segons fitxa tècnica
CAHORS)
Inclou ajudes a la descàrrega i ubicació.

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

4,000 /R x

24,65000 =

98,60000

A013H000

h

Ajudant electricista

4,000 /R x

21,14000 =

84,56000

Subtotal...

183,16000

P- 161 GGZ1001P

Camió grua de 5 t

39,52000 =

1,000 /R x

Subtotal...
BG1B0006

u

CPM- Subministrament, muntatge i connexionat de
conjunt prefabricat CAHORS o equivalent, format per
armaris de formigó, monobloc, tipus GRC, segons
UNE-EN1169.
Referència: 0926696-3P. (Segons fitxa tècnica
CAHORS)
Inclou ajudes a la descàrrega i ubicació.

1,000

x

u

Rend.: 1,000

Equip de comunicacions via radio TETRA

Preu €

183,16000

39,52000

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

4,000 /R x

24,65000 =

98,60000

A013M000

h

Ajudant muntador

4,000 /R x

21,17000 =

84,68000

39,52000

Subtotal...
39,52000

183,28000

BP7001P

u

Equip de comunicacions via radio TETRA

1,000

134,15000 =

x

Subtotal...

134,15000
1,50%

2,74920
9,60538

COST EXECUCIÓ MATERIAL

70,28040
2.412,96040

Rend.: 1,000

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm,
lliure d'halògens amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N, tipus FPKU-H0
de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

5,16 €

P- 162 GGZ1002P

m

Rend.: 1,000

Suministrament i instal·lació de cable profibus 1x2x0,64

Preu €

Unitats

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

24,65000 =

0,29580

A013H000

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

21,14000 =

0,25368

Subtotal...

0,54948

Preu €

Parcial

Import

0,54948

Materials:
m

Cable profibus 1x2x0,64

1,000

3,50000 =

x

Subtotal...
Unitats

4,18 €
Import

Mà d'obra:

BG311003

Mà d'obra:

329,78458

2.120,00000

2.342,68000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

134,15000

320,17920

DESPESES INDIRECTES 3,00%

DESPESES INDIRECTES 3,00%

183,28000

134,15000

COST DIRECTE

2.120,00000

329,78 €
Import

Materials:

2.120,00000

COST DIRECTE

m

5,15989

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

P- 160 GG21052H

0,15029

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:

Materials:
2.120,00000 =

5,00960

Unitats

Maquinària:
h

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Import

Mà d'obra:

C1503U10

1,03245

2.412,96 €

Preu €

Unitats

1,03245

DESPESES AUXILIARS

3,50000
3,50000

1,50%

3,50000
0,00824

A0112000

h

Cap de colla

0,005 /R x

26,86000 =

0,13430

COST DIRECTE

4,05772

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,12173

A0121000

h

Oficial 1a

0,085 /R x

23,85000 =

2,02725

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,17945

A013U001

h

Ajudant

0,085 /R x

21,36000 =

1,81560

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

P- 163 GGZ1003P

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Suministrament i intal·lació de cable VHOV 2 pares x 1
mm2, segons oferta SURIS Nº14001402 rev. 1

1,34 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

24,65000 =

0,29580

A013H000

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

21,14000 =

0,25368

Subtotal...

0,54948

m

Cable VHOV 2 pares x 1 mm2

1,000

0,74000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 164 GGZ1006P

0,54948

m

0,74000
0,74000

1,50%

0,74000
0,00824

COST DIRECTE

1,29772

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,03893

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,33665

Rend.: 1,000

Conductor de coure DS Grey 2 pole per a Cabalímetre
marca Kronhe (P 410-014125 Kronhe)

10,77 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

24,65000 =

0,29580

A013H000

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

21,14000 =

0,25368

Subtotal...

0,54948

0,54948

Materials:
m

Conductor de coure DS grey 2 pole per a cabalímetre
marca Kronhe

1,000

9,90000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,90000
9,90000

1,50%

COST DIRECTE

10,45772
0,31373

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 165 GJM6U010

u

10,77145

Rend.: 1,000

Manòmetre d'esfera per a instal·lar en les impulsions
de les bombes, tipo molla tubular, amb vàlvula
d'aïllament i purga, muntat a la tuberia i provat

26,46 €

Preu €

Unitats

9,90000
0,00824

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Parcial

Import

Mà d'obra:
h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

24,65000 =
Subtotal...

12,32500
12,32500

12,32500

Materials:
BJM6U010

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

134

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:

A012M000

NÚM

DESPESES INDIRECTES 3,00%

A012H000

BG311001

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

BG311004

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Manòmetre d'esfera tipus molla tubular

1,000

x

13,18000 =
Subtotal...

13,18000
13,18000

13,18000

0,18488
25,68988
0,77070
26,46057
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 166 GJMBU11A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

136

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de mesurador de cabal
model Waterflux 3000 de Krohne o equivalent,
DN25-150, PN16, amb les següents característques:

4.335,82 €

NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012M000

h

Oficial 1a muntador

5,000 /R x

24,65000 =

123,25000

A013M000

h

Ajudant muntador

5,000 /R x

21,17000 =

105,85000

Subtotal...

Aquametre magnètic-inductiu KROHNE

229,10000

229,10000

Materials:
Model WATERFLUX 3300 W
Cap primària WATERFLUX 3000 F
model separat
Mida del mesurador DN 150 / 6 ´´
Connexió DN 150 PN 16
Longitud de muntatge 300 mm / 11,81 ´´, excl. Juntes
Material de la brida Ac. inox. 1.4301 / 1.4307
Temperatura del producte -5 ... + 70 ° C / +23 ... + 158
° F. depenent de la pressió.
Allotjament Xapa metàl·lica
revestiment Rilsan®
Elèctrodes Hastelloy C22
elèctrodes fixos
construcció amb 2 elèctrodes & elèctrode de
referència
Classe de protecció IP 68 (NEMA 4X / 6P) segons EN
60529
Cable (senyal) 10 m / 30 ft DS
Cable (bobines) 10 m / 30 ft LIYCY
Connexió del cable Caixa de term.de ac.inox 1.4408
Premsaestopes 2 x M20 x 1,5
Instrucc. d'instal·lació multi-llenguatge
calibratge GKL
Acabat KROHNE estàndard (KROHNE Grey)

BJMBU11A

u

Mesurador de cabal model Waterflux 3000 de Krohne o
equivalent, DN300 (12´´), PN10

1,000

x

3.977,00000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

3.977,00000
3.977,00000

1,50%

3,43650

COST DIRECTE

4.209,53650

DESPESES INDIRECTES 3,00%

126,28610

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 167 GJMCU01P

u

4.335,82260

Rend.: 1,000

Mesurador de nivell mitjançant ultrasons en superfície,
format per sensor d'ultrasons compacte per la mesura
contínua de nivell model VEGASON 62 de VEGA o
equivalent, amb les següents especificacions
tècniques:

3.977,00000

2.008,29 €

Rang de mesura en líquids: 0,4 ... 8 metres
Rang de mesura en sòlids: 0,4 ... 3,5 metres
Versió / Temperatura de procés: Junta EPDM / -40 ...
80ºC
Connexió a procés / Material: Rosca G2 PN2,
DIN3852-A-B / PVDF
Electrònica: 2 fils 4 ... 20 mA / HART
Carcassa / Protecció: Plàstic / IP66 / IP67
Entrada de cable / Connector : M20x1.5 / Sense
connector endollable

IFC 300
Convertidor de cabal KROHNE
Model IFC 300 W
Allotjament de mur per a muntatge mural amb 3 x
100% diagnòstic
Detecció canonada buida, conductivitat
Incl. Programari PACTWARE
Precisió veure TDS
Alimentació elèctrica 100-230 V CA, 50/60 Hz (85-250
V) - [22 VA]
Connexió de cable 4 x M20 x 1,5
1 x M20 x 1,5 amb tap cec
Manual de funcionament Espanyol
programació Espanyol
Diagnòstic del procés Estandar
Contingut de gas, funció dels elèctrodes
perfil del cabal, temperatura.
Allotjament del conv. Estandar, plàstic
Classe de protecció IP 65/66 (NEMA 4 / 4X) segons EN
60529

Inclou mòdul d'ajustament i indicació local per a
sensors plics model PLICSCOM de VEGA, adequat per
a tot tipus de sensors VEGA de la família plics,
VEGABAR Serie 50/60/80, VEGACAL Serie 60,
VEGAFLEX Serie 60, VEGAFLEX Serie 80,
VEGAPLUS Serie 60, VEGASON Serie 60, PROTRAC,
VEGADIS 61/81 i PLICSRADIO.
Inclou també suport de muntage tipus escaire adequat
per a muntage en paret dels equips fabricat en acer
304 i contrarosca.
Totalment instal·lat i provat.
Unitats

Comunicació IO bàsica
1. Sortida de corrent HART, activa / passiva
2. Sortida impuls / est. passiva
3. Sortida estats passiva
4. Status out / control in passiva

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

16,000 /R x

24,65000 =

394,40000

A013M000

h

Ajudant muntador

16,000 /R x

21,17000 =

338,72000

Subtotal...
Materials:

Totalment instal·lat i acabat.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

733,12000

733,12000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BJMCU01P

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

138

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Mesurador de nivell mitjançant ultrasons en superfície,
format per sensor d'ultrasons compacte per la mesura
contínua de nivell model VEGASON 62 de VEGA o
equivalent, amb les següents especificacions
tècniques:

PREU
1,000

x

1.205,68000 =

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

1.205,68000

Subtotal...

733,12000

BJMCU02P

u

Mesurador de nivel sumergible WIKA Model LH-20

1,000

458,77000 =

x

Subtotal...

Rang de mesura en líquids: 0,4 ... 8 metres
Rang de mesura en sòlids: 0,4 ... 3,5 metres

DESPESES AUXILIARS

458,77000
458,77000

1,50%

1.202,88680

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Inclou mòdul d'ajustament i indicació local per a
sensors plics model PLICSCOM de VEGA, adequat per
a tot tipus de sensors VEGA de la família plics,
VEGABAR Serie 50/60/80, VEGACAL Serie 60,
VEGAFLEX Serie 60, VEGAFLEX Serie 80,
VEGAPLUS Serie 60, VEGASON Serie 60, PROTRAC,
VEGADIS 61/81 i PLICSRADIO.

36,08660

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.238,97340

P- 169 GJMH000P

ut

Rotàmetre DMF-165 de la marca Stubbe o equivalent,
PVC-U/EPDM amb flotador de PVDF, per encolar, de 5
a 60 l/h, 15DN10 PN10. Totalment instal·lat i provat.

Rend.: 1,000

144,50 €

P- 170 GM3261M

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a
paret (PB)

Rend.: 1,000

74,78 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

Inclou també suport de muntage tipus escaire adequat
per a muntage en paret dels equips fabricat en acer
304 i contrarosca.

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,17000 =

4,23400

Subtotal...
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1.205,68000
1,50%

1.205,68000
10,99680

COST DIRECTE

1.949,79680

DESPESES INDIRECTES 3,00%

9,16400

BM312612

u

BMY31000

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, cromat
Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

x

62,99000 =

62,99000

1,000

x

0,31000 =

0,31000

Subtotal...

2.008,29070

DESPESES AUXILIARS

63,30000
1,50%

72,60146

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Rend.: 1,000

1.238,97 €

Exactitud: ± 0,5% fons escala
Tensió d'alimentació: DC 10 ... 30 V
Senyal de sortida: 4 ... 20 mA, 2-fils
Rang de temperatura del medi: -10 ... + 50 ° C
Protecció contra ingressos: IP 68
Material de les parts en contacte amb el medi: Acer
inoxidable 1.4571 (carcassa),
PUR (cable), PA (protector)
Rang de mesurament: 0 ... 1 bar
Connexió a procés: G 1/2 B
Longitud del cable: 15 m

2,17804

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 171 GM31351J

u

74,77950

Rend.: 1,000

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
(PB EM31351J)

84,90 €

Preu €

Unitats

63,30000
0,13746

COST DIRECTE
Mesurador de nivel sumergible WIKA Model LH-20 o
equivalent, amb les següents especificaions tècniques:

9,16400

Materials:

58,49390

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

458,77000
10,99680

COST DIRECTE

Versió / Temperatura de procés: Junta EPDM / -40 ...
80ºC
Connexió a procés / Material: Rosca G2 PN2,
DIN3852-A-B / PVDF
Electrònica: 2 fils 4 ... 20 mA / HART
Carcassa / Protecció: Plàstic / IP66 / IP67
Entrada de cable / Connector : M20x1.5 / Sense
connector endollable

P- 168 GJMCU02P

733,12000

Materials:

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,17000 =

4,23400

Subtotal...

9,16400

9,16400

Materials:

Totalment instal·lat i provat.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

16,000 /R x

24,65000 =

394,40000

A013M000

h

Ajudant muntador

16,000 /R x

21,17000 =

338,72000

Import

BM313511

u

BMY31000

u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

x

72,82000 =

72,82000

1,000

x

0,31000 =

0,31000

Subtotal...

73,13000

73,13000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,13746

COST DIRECTE

NÚM

CODI
Materials:
BN12A6FC

UA
u

2,47294

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESCRIPCIÓ
vàlvula de automàtica de control de pressió amb
brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, tancament de seient elàstic, amb accionament
automàtic, model BVP-93 de Proinval o equivalent

82,43146

DESPESES INDIRECTES 3,00%

84,90440

PREU
1,000

x

1.397,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 172 GN12A6FB

u

Rend.: 1,000

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN
558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la
norma EN 1074, de 200 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament per volant de fosa, model BVP-70R de
Proinval o equivalent, muntada superficialment

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

1,100 /R x

24,65000 =

27,11500

A013M000

h

Ajudant muntador

1,100 /R x

21,17000 =

23,28700

Subtotal...

50,40200

u

50,40200

Maquinària:
38,99000 =

0,085 /R x

Subtotal...
u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN
558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la
norma EN 1074, de 200 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament per volant de fosa, model BVP-70R de
Proinval o equivalent

3,31415

1,000

312,00000 =

x

Rend.: 1,000

243,57 €

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN
558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la
norma EN 1074, de 150 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament per volant de fosa, model BVP-70R de
Proinval o equivalent, muntada superficialment

Preu €

3,31415

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,100 /R x

24,65000 =

27,11500

A013M000

h

Ajudant muntador

1,100 /R x

21,17000 =

23,28700

312,00000

Subtotal...

312,00000
1,50%

h

Camió grua de 5 t

312,00000

BN12A6FA

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN
558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la
norma EN 1074, de 150 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament per volant de fosa, model BVP-70R de
Proinval o equivalent

366,47218
10,99417

COST EXECUCIÓ MATERIAL

377,46635

38,99000 =

0,085 /R x

1,000

50,40200

3,31415
3,31415

182,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Rend.: 1,000

Subminstrament i col.locació de vàlvula de automàtica
de control de pressió amb brides, fabricada segons la
norma EN 1074, de 150 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament automàtic, model BVP-93 de Proinval o
equivalent, muntada superficialment

182,00000
1,50%

0,75603
7,09417

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu €

Parcial

Import
P- 175 GN12A6FV

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,100 /R x

24,65000 =

51,76500

A013M000

h

Ajudant muntador

2,100 /R x

21,17000 =

44,45700

Subtotal...

96,22200

u

96,22200

Maquinària:
0,085 /R x

38,99000 =
Subtotal...

Unitats

3,31415
3,31415

243,56635

Rend.: 1,000

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN
558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la
norma EN 1074, de 100 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament per volant de fosa, model BVP-70R de
Proinval o equivalent, muntada superficialment

170,80 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
3,31415

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

182,00000

236,47218

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

3,31415

182,00000

COST DIRECTE

1.542,92 €

Mà d'obra:

Camió grua de 5 t

Import

Materials:
0,75603

DESPESES INDIRECTES 3,00%

h

50,40200

Subtotal...

COST DIRECTE

C150U210

Parcial

Mà d'obra:

C150U210

DESPESES AUXILIARS

u

44,93938

Maquinària:

Subtotal...

P- 173 GN12A6FC

1,44333
1.497,97948
1.542,91886

Unitats

3,31415

Materials:
BN12A6FB

1,50%

1.397,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
P- 174 GN12A6FP

A012M000

Camió grua de 5 t

1.397,00000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

h

1.397,00000

COST DIRECTE

377,47 €

Mà d'obra:

C150U210

140

24,65000 =

24,65000

Import

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

141

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013M000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant muntador

PREU
21,17000 =

1,000 /R x

21,17000
45,82000

NÚM

CODI

UA

P- 177 GN45APN3

u

45,82000

Maquinària:
h

Camió grua de 5 t

38,99000 =

0,085 /R x

Subtotal...

3,31415
3,31415

3,31415

Materials:
BN12A6FV

142

PARTIDES D'OBRA

Subtotal...
C150U210

Pàg.:

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN
558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la
norma EN 1074, de 100 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament per volant de fosa, model BVP-70R de
Proinval o equivalent

1,000

116,00000 =

x

116,00000

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC
de Proinval o equivalent equivalent, materials segons la
norma UNE-EN 593, fabricada segons la norma EN
1074, motoritzada, 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 (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
amb actuador AUMA SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP
10 o equivalent.
Unitats

6.381,97 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

116,00000
1,50%

116,00000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,081 /R x

24,65000 =

26,64665

A013M000

h

Ajudant muntador

1,081 /R x

21,17000 =

22,88477

Subtotal...

0,68730

COST DIRECTE

165,82145

DESPESES INDIRECTES 3,00%

4,97464

COST EXECUCIÓ MATERIAL

49,53142

49,53142

Maquinària:
C150U210

h

Camió grua de 5 t

38,99000 =

0,085 /R x

170,79609

Subtotal...

3,31415
3,31415

3,31415

Materials:
BN45APN1
P- 176 GN12A6FX

u

Rend.: 1,000

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN
558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la
norma EN 1074, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament per volant de fosa, model BVP-70R de
Proinval o equivalent, muntada superficialment
Unitats

u

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC
de Proinval o equivalent, segons la norma UNE-EN
593, fabricada segons la norma EN 1074 , motoritzada,
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 (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) amb actuador AUMA
SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP 10 o equivalent.

122,39 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000 /R x

21,17000 =

21,17000

Subtotal...

45,82000

h

Camió grua de 5 t

38,99000 =

0,085 /R x

Subtotal...

6.142,50000 =

DESPESES AUXILIARS

45,82000

6.142,50000

6.142,50000
1,50%

6.196,08854

DESPESES INDIRECTES 3,00%

185,88266

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,31415

6.142,50000
0,74297

COST DIRECTE

3,31415
3,31415

x

Subtotal...

Maquinària:
C150U210

1,000

6.381,97120

Materials:
BN12A6FX

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN
558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la
norma EN 1074, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament per volant de fosa, model BVP-70R de
Proinval o equivalent

1,000

69,00000 =

x

69,00000
P- 178 GN45APN4

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

69,00000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

69,00000
0,68730
118,82145
3,56464
122,38609

Rend.: 1,000

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC
de Proinval o equivalent equivalent, materials segons la
norma UNE-EN 593 i fabricada segons la norma EN
1074, motoritzada, per a muntar entre brides, de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)
amb actuador AUMA SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP
10 o equivalent.
Unitats

6.544,20 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

1,081 /R x

24,65000 =

26,64665

Ajudant muntador

1,081 /R x

21,17000 =

22,88477

Import

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

143

PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

49,53142

49,53142

Maquinària:
h

Camió grua de 5 t

38,99000 =

0,085 /R x

Subtotal...

NÚM

CODI

UA

P- 180 GN8226JX

u

3,31415
3,31415

3,31415

Materials:
BN45APN4

Pàg.:

144

PARTIDES D'OBRA

CODI

C150U210

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC
de Proinval o equivalent, segons la norma UNE-EN
593, fabricada segons la norma EN 1074, motoritzada,
per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) amb actuador AUMA
SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP 10 o equivalent.

1,000

x

6.300,00000 =

6.300,00000

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subminstrament i col.locació de vàlvula de retenció de
doble clapeta, de diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), amb assentament de
EPDM, clapeta de ASTM A351 CF8M (1.4408), model
BVP-78C de Proinval o equivalent, muntada
superficialment.
Unitats

314,60 €

Preu €

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,400 /R x

24,65000 =

34,51000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,800 /R x

21,17000 =

59,27600

Subtotal...

93,78600

C1503300

DESPESES AUXILIARS

6.300,00000
1,50%

6.300,00000
0,74297

COST DIRECTE

h

Camió grua de 3 t

Subtotal...
BN8226JX

u

Vàlvula de retenció de doble clapeta, de diàmetre
nominal 200 mm, de 10 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb
assentament de EPDM, clapeta de ASTM A351 CF8M
(1.4408), model BVP-78C de Proinval o equivalent

190,60766

COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,03000 =

1,400 /R x

60,24200

6.544,19620

1,000

150,00000 =

x

Subtotal...
Rend.: 1,000

Subminstrament i instal.lació de vàlvula de retenció de
simple clapeta según EN 1074-3, de diàmetre nominal
150 mm, de 16 bar de pressió nominal, tipus BVP-71C
de Proinval o equivalent, muntada superficialment.

60,24200

DESPESES AUXILIARS

397,43 €

150,00000

150,00000
1,50%

305,43479

DESPESES INDIRECTES 3,00%
Preu €

Parcial

9,16304

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

150,00000
1,40679

COST DIRECTE
Unitats

60,24200

Materials:

6.353,58854

DESPESES INDIRECTES 3,00%

u

93,78600

Maquinària:

Subtotal...

P- 179 GN8226JA

Import

Mà d'obra:

314,59783

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,400 /R x

24,65000 =

34,51000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,800 /R x

21,17000 =

59,27600

Subtotal...

93,78600

P- 181 GNN2PN1Z

u

93,78600

Maquinària:
C1503300

h

Camió grua de 3 t

43,03000 =

0,085 /R x

Subtotal...

Unitats

3,65755
3,65755

u

vàlvula de retenció de simple clapeta según
EN1074-3, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de
pressió nominal, tipus BVP-71C de Proinval o
equivalent

1,000

x

287,00000 =

15.038,87 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
3,65755

Materials:
BN8226JA

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de bomba horitzontal en
cambra seca tipus APP21-65 C de Sulzer o equivalent.
Tot incòs inclús petit material de muntatge i posta en
marxa.

287,00000

A0121000

h

Oficial 1a

8,000 /R x

23,85000 =

190,80000

A0140000

h

Manobre

8,000 /R x

19,91000 =

159,28000

Subtotal...

350,08000

350,08000

Maquinària:
C1503300
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

287,00000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

287,00000
1,40679
385,85034
11,57551
397,42585

h

Camió grua de 3 t

0,500 /R x

43,03000 =
Subtotal...

Materials:

21,51500
21,51500

21,51500

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

145

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BNN2UPN7

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

146

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Bomba horitzontal en cambra seca tipus APP21-65 C
de Sulzer o equivalent
Bomba centrífuga d'una etapa de succió final
Requisit de qualitat
CE 2006/42 / CE
EN ISO 5199: 2002 Classe II
Bomba i accessoris
Grau d’acceptació del rendiment hidràulic

PREU
1,000

x

14.224,00000 =

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

14.224,00000
DESPESES AUXILIARS

1,50%

5,25120

COST DIRECTE

14.600,84620

DESPESES INDIRECTES 3,00%

438,02539

COST EXECUCIÓ MATERIAL

ISO 9906: 2012 / HI 14.6-2011 grau 2B
Eficiència garantida
Impulsor
Tipus de rodet: tancat
Materials de construcció
Cas de voluta: acer dúplex (ASTM A890 3A)
Impulsor: acer dúplex (ASTM A890 3A)
Aliatges no colats mullats: 316 SS o superior
Eix: acer dúplex (EN1.4460 / AISI 329 / SS2324)
Carcassa del coixinet: Fosa de color gris (ASTM A48
CL35B)
Tractament de superfícies
Mètode de pintura: estàndard, corrosivitat atmosfèrica
C4, ISO 12944-2
Tonalitat de color: gris clar (NCS1700)
Cas de voluta
Perforació de brides: EN 1092-1 PN16
Segell d'eix
Tipus d’unitat de segellat: càmera de segellat oberta
única i preparada (MS71)
Líquid de segellat de l'eix: Sense fluid (N)
Tipus de segell mecànic: Sulzer, TB1
Cos de segell mecànic: 316/329 SS
Material del segellat de l’eix: SiC / SiC
Material elastòmer de segellat de l’eix: EPDM, etilè
propilè
Unitat de rodament
Tipus de lubricació de coixinets: Greix
Aïllament del coixinet: segell de laberint estàndard
Acoblament
Factor de servei d'acoblament: 1,00
Mida de l’acoblament: Rex Viva VS130
Protecció d'acoblament: acer galvanitzat pintat
Placa base
Tipus de placa base: placa base estàndard per a
bomba i motor (STD)
Material de la placa base: acer al carboni
Equipament de la placa base: cargol de fonament,
rejuntat
Embalatge
Tipus d'embalatge: caixa (buit embarcat)
Motor
Detall del motor: ABB M3BP 2 pols 22kW IP55 IE3
180M Fosa muntada al peu
Tensió nominal del motor: 400 VD
Codis d'opció inclosos amb motor
107: Pt100 de 2 fils en rodaments.
445: Pt100 de 2 fils d’estat

P- 182 GNP0DI400

u

15.038,87159

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació peanya de recollida de
vessaments amb una capacitat màxima de 400 l

840,12 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

1,000 /R x

26,86000 =

26,86000

A013J000

h

Ajudant lampista

1,000 /R x

23,04000 =

23,04000

Subtotal...

49,90000

49,90000

Materials:
BK3PD2PT

u

Cubeta retenció de polietilè d'alta densitat per a a una
elevada resistència als productes químics. Reixeta
removible en acer recobert de plàstic. Resistència a la
càrrega de fins a 1500kg. Capacitat retenció 100%.
Volum retenció: 400L.

1,000

765,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

765,00000

765,00000
1,50%

0,74850

COST DIRECTE

815,64850

DESPESES INDIRECTES 3,00%

24,46945

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 183 GNP1E023

u

840,11796

Rend.: 1,000

Bomba
d'esgotament
sumergible
tipus
AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM
de
sulzer
o
equivalent, amb grau de protecció IP 68, diàmetre
màxim de partícules 10 mm i impulsor tipus semiobert,
col·locada

1.807,29 €

Preu €

Unitats

765,00000

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000 /R x

21,17000 =

21,17000

Subtotal...

45,82000

45,82000

Maquinària:
C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,250 /R x

51,34000 =
Subtotal...

12,83500
12,83500

Materials:

Subtotal...

14.224,00000

14.224,00000

BCB12B0T2

u

BCB12B0Z7

u

BNP1E022

u

MÒDUL CA462 PER A SUPERVISIÓ D'ELÈCTRODES
DE TEMPERATURA (PTC-BIMETAL) I HUMITAT
(ELÈCTRODE DI) DE BOMBES. PILOTS LED. 2
SORTIDES NC ALARMA TEMP. I HUMITAT.
SORTIDA NC BLOQ.BOMBA. ALIMENT 110-230VAC
Pedestal DN 65 AS/MF
Bomba
d'esgotament
sumergible
tipus
AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM de sulzer o equivalent

1,000

x

217,00000 =

217,00000

1,000

x

199,00000 =

199,00000

x

1.280,00000 =

1.280,00000

1,000

12,83500

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

147

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

1.696,00000

COST DIRECTE

u

CODI
BJMCU01P

UA
u

4.174,95 €

Preu €

Parcial

A012J000

h

Oficial 1a lampista

8,000 /R x

26,86000 =

214,88000

A013H000

h

Ajudant electricista

8,000 /R x

21,14000 =

169,12000

A013J000

h

Ajudant lampista

8,000 /R x

23,04000 =

184,32000

Import

Subtotal...

568,32000

BJMCUO2P

u

BJMCUO3P

m

BK3PD400

u

568,32000

Maquinària:
0,300 /R x

4,03000 =
Subtotal...

1,20900
1,20900

Materials:
m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

PREU
2,000

x

1.205,68000 =

2.411,36000

1,000

x

130,68000 =

130,68000

2,000

x

19,25000 =

38,50000

1,000

x

869,00000 =

869,00000

Inclou mòdul d'ajustament i indicació local per a
sensors plics model PLICSCOM de VEGA, adequat per
a tot tipus de sensors VEGA de la família plics,
VEGABAR Serie 50/60/80, VEGACAL Serie 60,
VEGAFLEX Serie 60, VEGAFLEX Serie 80,
VEGAPLUS Serie 60, VEGASON Serie 60, PROTRAC,
VEGADIS 61/81 i PLICSRADIO.
Unitats

Màquina taladradora per a seguretat i salut

Mesurador de nivell mitjançant ultrasons en superfície,
format per sensor d'ultrasons compacte per la mesura
contínua de nivell model VEGASON 62 de VEGA o
equivalent, amb les següents especificacions
tècniques:

Versió / Temperatura de procés: Junta EPDM / -40 ...
80ºC
Connexió a procés / Material: Rosca G2 PN2,
DIN3852-A-B / PVDF
Electrònica: 2 fils 4 ... 20 mA / HART
Carcassa / Protecció: Plàstic / IP66 / IP67
Entrada de cable / Connector : M20x1.5 / Sense
connector endollable

Mà d'obra:

h

DESCRIPCIÓ

Rang de mesura en líquids: 0,4 ... 8 metres
Rang de mesura en sòlids: 0,4 ... 3,5 metres

1.807,29465

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació d'un dipòsit vertical
model RD400s de ROTOPLAST o equivalent de PEAD
de 400 L de capacitat, ø 830mm i h 1065mm, color
negre, per l'emmagatzemtage d'hipoclorit sòdic al
0,6%, provist de 3 tubuladures DN50 a la part inferior
(buidat, GRG i sortida) situades a angle de 90º, 1 tapa
de 300 mm de diàmetre, 3 tubuladures (2 DN50 i 1
DN32) a la part superior: una pel nivell digital
mínima/màxima per contrapes, una pel nivell analògic i
una altra per l'entrada de producte. S'inclou
l'aprovisionament i muntatge dels nivells digitals
magnètics (minima i màxima) amb sistema de politges i
visor vertical i el muntatge dels nivells analògics
(d'ultrasons i pressostat). Cablejat i connexió a armari
elèctric inclosos per tots els nivells. Muntatge manual,
incloent p/p accessoris. Tot muntat i provat.

NÚM

52,63965

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 184 GNPOD400

1.696,00000

1.754,65500

DESPESES INDIRECTES 3,00%

BG312320

148

PARTIDES D'OBRA

CODI

C1Z2F000

Pàg.:

28,000

x

0,92000 =

25,76000

1,20900

Inclou també suport de muntage tipus escaire adequat
per a muntage en paret dels equips fabricat en acer
304 i contrarosca.
Sistema de nivell per politja marca STÜBBE compost
per: 2 angles de PVC-U amb guia de cordill interna
(codi article 140637), 1 flotador de DN40mm fet en PP
(codi article 140822), 1 contrapes magnètic de
DN40mm fet en PVC-U (codi article 139512) i un cable
de PTFE color blanc (codi article 140201).
Visor Sistema Nivell Mínima-Màxima fet a partir de tub
de PVC transparent
Dipòsit vertical model RD400s de ROTOPLAST -o
similar- de PEHD de 400 L de capacitat, ø 830mm i h
1065mm, color negre, per l'emmagatzemtage
d'hipoclorit sòdic al 0,6%, provist de 3 tubuladures
DN50 a la part inferior (buidat, GRG i sortida) situades
a angle de 90º, 1 tapa de 300 mm de diàmetre, 3
tubuladures (2 DN50 i 1 DN32) a la part superior: una
pel nivell digital mínima/màxima per contrapes, una pel
nivell analògic (reaprofitat) i una altra per l'entrada de
producte.

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3.475,30000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3.475,30000
8,52480
4.053,35380
121,60061
4.174,95441

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

149

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

150

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

P- 185 GNZ116F7

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus
BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment
Unitats

387,77 €

Preu €

Parcial

NÚM

CODI
BNZ116FC

UA
u

DESCRIPCIÓ
Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus
BVP-69, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de
200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal

PREU
1,000

330,00000 =

x

Subtotal...

Import

Mà d'obra:

DESPESES AUXILIARS

651,00000
1,50%

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,100 /R x

24,65000 =

27,11500

COST DIRECTE

A013M000

h

Ajudant muntador

1,100 /R x

21,17000 =

23,28700

DESPESES INDIRECTES 3,00%

50,40200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

50,40200

330,00000

651,00000
0,75603
705,47218
21,16417
726,63635

Maquinària:
C150U210

h

Camió grua de 5 t

38,99000 =

0,085 /R x

Subtotal...

3,31415
3,31415

3,31415

P- 187 GNZ116FV

u

Materials:
BJWMR08A

u

BNZ116F0

u

Part proporcional de junts, passadors i cargols per
maniguet DN150, PN 16.
Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus
BVP-69, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de
150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal

1,000

x

109,00000 =

109,00000

1,000

x

213,00000 =

213,00000

Unitats

DESPESES AUXILIARS

322,00000
1,50%

376,47218

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Preu €

387,76635

Rend.: 1,000

726,64 €

Preu €

Unitats

A012M000

h

A013M000

h

Parcial

Oficial 1a muntador

1,100 /R x

24,65000 =

27,11500

Ajudant muntador

1,100 /R x

21,17000 =

23,28700

Parcial

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

50,40200

C150U210

h

Camió grua de 5 t

38,99000 =

0,085 /R x

Subtotal...
BJWMR08A

u

BNZ116FV

u

Part proporcional de junts, passadors i cargols per
maniguet DN150, PN 16.
Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus
BVP-69, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de
50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal

1,000

x

109,00000 =

109,00000

1,000

x

145,00000 =

145,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

254,00000
1,50%

Oficial 1a muntador

1,100 /R x

24,65000 =

27,11500

COST DIRECTE

A013M000

h

Ajudant muntador

1,100 /R x

21,17000 =

23,28700

DESPESES INDIRECTES 3,00%

50,40200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

50,40200

h

Camió grua de 5 t

0,085 /R x

38,99000 =
Subtotal...

3,31415
3,31415

Materials:
BJWMR08B

u

Part proporcional de junts, passadors i cargols per
maniguet DN200, PN 16.

1,000

x

321,00000 =

321,00000

3,31415

3,31415
3,31415

h

Maquinària:

50,40200

3,31415

Materials:

A012M000

C150U210

Import

Maquinària:

11,29417

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus
BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment

322,00000
0,75603

COST DIRECTE

u

317,73 €

Mà d'obra:

Subtotal...

P- 186 GNZ116F8

Rend.: 1,000

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus
BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment

254,00000
0,75603
308,47218
9,25417
317,72635

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

151

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

152

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

P- 188 GNZ116FX

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus
BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment

348,63 €

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

0,10360

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

61,20000 =

0,050 /R x

Subtotal...
Unitats

Preu €

Parcial

0,10360

DESPESES AUXILIARS

Import

3,06000
3,06000

1,50%

3,06000
0,00155

COST DIRECTE

3,16515

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,100 /R x

24,65000 =

27,11500

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,09495

A013M000

h

Ajudant muntador

1,100 /R x

21,17000 =

23,28700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,26011

Mà d'obra:

Subtotal...

50,40200

50,40200

Maquinària:
C150U210

h

Camió grua de 5 t

38,99000 =

0,085 /R x

Subtotal...

3,31415

m2

P- 191 GR71370G

3,31415
3,31415

Materials:
BJWMR08A

u

BNZ116FX

u

Part proporcional de junts, passadors i cargols per
maniguet DN150, PN 16.
Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus
BVP-69, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de
100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal

1,000

x

109,00000 =

109,00000

1,000

x

175,00000 =

175,00000

Rend.: 1,000

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de
500 a 2000 m2, i la primera sega

0,56 €

Preu €

Unitats
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,005 /R x

25,90000 =

0,12950

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

0,002 /R x

24,27000 =

0,04854

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,003 /R x

22,99000 =

0,06897

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

284,00000
1,50%

284,00000
0,75603

COST DIRECTE

10,15417

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Sembradora de tracció mecànica

0,003 /R x

20,65000 =

0,06195

CRH13030

h

Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x

22,72000 =

0,04544

348,62635

Rend.: 1,000

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió o contenidor

Subtotal...

Preu €

Unitats
Ajudant jardiner

Parcial

22,99000 =

0,006 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 190 GR3P1C16

m3

Import

0,13794
0,13794

1,50%

0,00207
0,14001

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,00420

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,14421

Rend.: 1,000
Unitats

3,26 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,13794

COST DIRECTE

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

0,004 /R x

0,10739

0,10739

BR4U1G00

kg

Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035

5,50000 =

x

0,19250
0,19250

0,19250

0,14 €

Mà d'obra:
h

0,24701

Materials:

Subtotal...

A013P000

0,24701

CR711500

338,47218

DESPESES INDIRECTES 3,00%

m2

Import

Maquinària:
Subtotal...

P- 189 GR11R150

Parcial

Mà d'obra:

25,90000 =

0,10360

Import

COST DIRECTE

0,54690

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,01641

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,56331

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

153

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

154

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

P- 192 GS1AXFE1

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament
i
instal·lació
de
calderí
hidropneumàtic vertical model 1.400 AHN-P-10 bar de
IBAIONDO o equivalent, de les seguents
característiques:

6.475,68 €

Model 1.400 AHN-P-10 bar
Tipus antiariet amb membrana
Capacitat (lts.) 1.400
Dimensions (mm.) Ø1.000 x 3.075
Pes (kg.) 430
Acer S275JR s / EN-10025
posició Vertical
Pressió màxima de servei (bar) 10,0
Pressió de prova (bar) 15,0
Brida de connexió d'aigua DN-150 s / EN-1092-1
color VERMELL
Tipus d'aigua Aigua Neta
Directiva 2014/68 / UE
components:
Boca d'home No disposa
membrana EPDM
Sistema indicador de nivell d'aigua Tub de metacrilat
manòmetre Inclòs
Vàlvula d'inflat inclosa
Altres característiques:
Acabat exterior: Estàndard
1.- Imprimació de 10 micres d'epoxi de dos
components
2.- Aplicació final de 50 micres d'esmalt de poliuretà
Gruix final mínim: 60 micres
Acabat interior: Estàndard
No té recobriment intern

NÚM

CODI
BJM2XC01

C1503300

UA
u

DESCRIPCIÓ
Calderí hidropneumàtic vertical model 1.400 AHN-P-10
bar de IBAIONDO o equivalent, de les seguents
característiques:
Model 1.400 AHN-P-10 bar
Tipus antiariet amb membrana
Capacitat (lts.) 1.400
Dimensions (mm.) Ø1.000 x 3.075
Pes (kg.) 430
Acer S275JR s / EN-10025
posició Vertical
Pressió màxima de servei (bar) 10,0
Pressió de prova (bar) 15,0
Brida de connexió d'aigua DN-150 s / EN-1092-1
color VERMELL
Tipus d'aigua Aigua Neta
Directiva 2014/68 / UE
components:
Boca d'home No disposa
membrana EPDM
Sistema indicador de nivell d'aigua Tub de metacrilat
manòmetre Inclòs
Vàlvula d'inflat inclosa
Altres característiques:
Acabat exterior: Estàndard
1.- Imprimació de 10 micres d'epoxi de dos
components
2.- Aplicació final de 50 micres d'esmalt de poliuretà
Gruix final mínim: 60 micres
Acabat interior: Estàndard
No té recobriment intern
Camió grua de 3 t

h

PREU
1,000 /R x

6.026,00000 =

6.026,00000

1,000 /R x

43,03000 =

43,03000

Subtotal...

Inclosos tots els materials necessaris pel seu
muntatge, completament instal·lat i provat. Inclosa
legalització.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

3,000 /R x

26,86000 =

80,58000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

3,000 /R x

24,65000 =

73,95000

A013M000

h

Ajudant muntador

3,000 /R x

21,17000 =

63,51000

Subtotal...

218,04000

6.069,03000

6.287,07000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

218,04000

P- 193 GS1BR010

Maquinària:

u

188,61210

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6.475,68210

Rend.: 1,000

458,94 €

Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa pas
nominal amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari
Shelef D-060o equivalent, fabricada segons la norma
EN 1074 i muntada sobre canonada composat per
ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides tipus Belgicast o
equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida
amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament
instal·lat i provat.
Unitats

Mà d'obra:

6.069,03000

Preu €

Parcial

Import

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

155

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI
A0121000

h

Oficial 1a

0,581 /R x

23,85000 =

13,85685

A013U001

h

Ajudant

0,581 /R x

21,36000 =

12,41016

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...

26,26701

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

BJM3R010

u

BJWMR080

u

BN12R110

u

Ventosa trifuncional de doble cos amb brida, DN 50
mm pas nominal, amb cos de fosa dúctil i revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, tipus Ari
Shelef D-060 o equivalent
Part proporcional de junts i cargols per ventosa
trifuncional amb brida de DN 50 mm, PN 16, muntada
sobre canonada
Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada
de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM,
tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000

x

336,99000 =

336,99000

1,000

x

8,82000 =

8,82000

1,000

x

73,50000 =

73,50000

PREU

COST DIRECTE

26,26701

213,58116

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Materials:

6,40743

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 195 GS1VPNZ1

u

219,98859

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge analitzador de clor CL4 de
MicroChem o equivalent, analitzador clor lliure residual
o clor total, rang 0,03 - 10mg/l.Tot inclòs adaptació a
bombes d'arrossegament. inclús muntatge i posta en
marxa.

6.577,61 €

Preu €

Unitats

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

4,000 /R x

24,65000 =

98,60000

A013M000

h

Ajudant muntador

4,000 /R x

21,17000 =

84,68000

Subtotal...

183,28000

419,31000

419,31000

BN7Z3N0Z

U

BN7Z3N1X

U

analitzador de clor CL4 de MicroChem o equivalent,
analitzador clor lliure residual o clor total, rang 0,03 10mg/l.
Connexió i adaptació de l'analitzador per a bombes
d'arrossegament

1,000

x

5.800,00000 =

5.800,00000

1,000

x

400,00000 =

400,00000

Subtotal...

445,57701

DESPESES INDIRECTES 3,00%

13,36731

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

458,94432

6.200,00000
1,50%

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de maniguet antivibratori
DN 150 amb anelles per controlar allargament màxim i
mínim, completament instal·lat i provat.

6.386,02920

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,581 /R x

23,85000 =

13,85685

A013U001

h

Ajudant

0,581 /R x

21,36000 =

12,41016

Subtotal...

26,26701

P- 196 GS8A001Z

u

26,26701

Maquinària:
h

Camió grua de 5 t

0,085 /R x

38,99000 =
Subtotal...

3,31415
3,31415

3,31415

Materials:
BJWMR08A
BN12A6AA

u
u

Part proporcional de junts, passadors i cargols per
maniguet DN150, PN 16.
Maniguet elàstic proflex simple ona amb brides, de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, model
BVP-04-SO de Proinval o equivalent, amb orelleres de
restricció de màx i min.

1,000
1,000

x
x

109,00000 =
75,00000 =

191,58088

COST EXECUCIÓ MATERIAL

219,99 €

6.577,61008

Rend.: 1,000

Subministrament i col.locació de polipast elèctric de
ganxo de 2 velocitats i amb carretò d'empenta, amb
guiatge permanent, d'1 ramal, capacitat de càrrega fins
a 2000 kg, alçària d'elevació fins 3 m, alimentació
elèctrica trifàsica 400 V 50 Hz, amb cos de fosa, fre de
seguretat, reductor d'engranatges epicicloidals, cadena
de càrrega d'acer galvanitzat i ganxos de suspensió i
de càrrega d'acer amb gatell de seguretat. Amb
comandament d'aturada d'emergència. Totalment
instal·lat i probat.
Unitats

6.200,00000
2,74920

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

u

183,28000

Materials:

COST DIRECTE

P- 194 GS1BR32A

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

C150U210

156

3.901,67 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

109,00000
75,00000

A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

Ajudant muntador

2,000 /R x

21,17000 =

42,34000

Subtotal...

66,99000

66,99000

Maquinària:
Subtotal...

184,00000

184,00000

C1503000

h

Camió grua

0,300 /R x

45,42000 =
Subtotal...

Materials:

13,62600
13,62600

13,62600

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

157

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BLXECA0Z

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

158

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Polipast elèctric de ganxo de 2 velocitats i amb carretò
d'empenta, amb guiatge permanent, d'1 ramal,
capacitat de càrrega fins a 2000 kg, alçària d'elevació
fins 3 m, alimentació elèctrica trifàsica 400 V 50 Hz,
amb cos de fosa, fre de seguretat, reductor
d'engranatges epicicloidals, cadena de càrrega d'acer
galvanitzat i ganxos de suspensió i de càrrega d'acer
amb gatell de seguretat

PREU
1,000

x

3.493,00000 =

Subtotal...

3.493,00000

3.493,00000

NÚM

CODI

UA

%

cost indirecte

6,00  S/

3.573,61600 =
Subtotal...

COST DIRECTE

m2

Subministrament i instal·lació de finestra d'alumini de
dues fulles, anoditzada en blanc, inclos p.p.
d'accessoris, mitjans auxiliars, abocaaigues, totalment
col·locada

P- 200 GXXPLAT

m2

Subministrament i instal·lació de plataforma metàl·lica
formada per perfils IPE-120, presilles de 1910x150
mm i 12 mm d'espessor, rigiditzadors en tots els
´´plans verticals formant ´´creus de sant andres´´ a
base de perfils LPN 80X80X10, pilars a base de 2
HEB de 100 mm, terra format per tramex 30/3 mm,
tot en acer galvanitzat en calent segons plànols, amb
soldadura a tope, incloent p.p. de plaques
d'ancoratge, peces auxiliars així com probes
necessaries prefinides per la direcció facultativa,
totalment acabada

Rend.: 1,000

203,01 €

P- 201 GXXREIX

m2

Subministrament i instal·lació de protecció per a
finestra metal·lica, incloent preparació i col·locació i
en el parament vertical, acabat galvanitzat en calent,
totalment col·locada.

Rend.: 1,000

223,51 €

P- 202 GXXVIDR

m2

Subministrament i instal·lació de vidre armat de 6-7
mm d'espessor amb malla de 25x25 mm, en finestra
d'aluminit, totalment col·locat.

Rend.: 1,000

38,42 €

P- 203 GZ02003A

UT

Massis d'ancoratge vertical segons plànols en
canonades de dn <250 i pressio de treball fins a 16 bar,
incloent excavacions, transport de restes a abocador i
reblert compactat al 95% pm de material procedent de
l'excavació

Rend.: 1,000

141,48 €

3.493,00000

P- 197 GS9AU020A

u

214,41696

3.788,03296

DESPESES INDIRECTES 3,00%

3.901,67395

Rend.: 1,000

191,12 €

Unitats

Preu €

149,44 €

113,64099

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subministrament i instal.lació de pressòstat per a un
rang de pressió de 0-20 bar, tipus Telemecanique
SML-A o equivalent., inclosos p.p de materials
auxiliars, completament instal.lat i provat

PREU

P- 199 GXXFINE

214,41696
214,41696

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Altres:
%0115

Pàg.:

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,555 /R x

23,85000 =

13,23675

A0150000

h

Manobre especialista

0,555 /R x

20,59000 =

11,42745

Subtotal...

24,66420

24,66420

Materials:
BJIMARRAA

u

Pressòstat per a un rang de pressió de 0-20 bar, tipus
Telemecanique SML-A o equivalent.

1,000

160,89000 =

x

Subtotal...

Unitats

160,89000
160,89000

Preu €

160,89000

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,410

60,98000 =

x

Subtotal...
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 198 GXXESCA

m

Subministrament, transport i col·locació d'escala
metàlica formada per estructura a base de 2
IPE80 d'acer galvanitzat, esglaonat en contrapetjada
format per pletines 27/2/20 cm i petjada a base de
xapa estrida tipus tramex d'acer
galvanitzat.
incloent p.p. de soldadures, unions i ancorates als
elements d'obra civil, totalment acabada

Rend.: 1,000

Parcial

Import

Materials:

185,55420
5,56663

85,98180

85,98180

Partides d'obra:
G222U102

m3

G4D0U010

m2

191,12083

221,34 €

85,98180

Excavació de qualsevol tipus de terreny en desmunt,
en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

1,730

x

5,46091 =

9,44737

1,275

x

32,88403 =

41,92714

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,37451

51,37451

137,35631
4,12069
141,47700

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
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PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

P- 204 GZ02003B

UT

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Pericó registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions
interiors 100x100x60 cm, amb tapa prefabricada de
formigó armat per a control de les sondes de nivell,
amb tub de protecció de la sonda front moviments
sobtats de l'aigua, anclat convenienment. Totalment
instal.lat i en funcionament.

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

431,04 €
COST DIRECTE

315,58180

DESPESES INDIRECTES 3,00%

9,46745

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu €

Unitats

Parcial

325,04925

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

2,260 /R x

23,85000 =

53,90100

A0140000

h

Manobre

2,580 /R x

19,91000 =

51,36780

Subtotal...

105,26880

P- 206 GZ4000LG

u

105,26880

Materials:
B065EV1C

m3

MT11ARF010G

U

MT11VAR10A

U

Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qa
Tapa de formigó armat prefabricat, 118x118x15 cm.

0,450

x

93,32000 =

41,99400

1,000

x

102,30000 =

102,30000

Conjunt d'elements necessaris
l'estabilització de la sonda de nivell

1,000

x

127,00000 =

127,00000

per

garantir

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació d'alimentació de
l'analitzador amb 2 bombes centrífugues horitzontals
Calpeda model MXH 202E o equivalent (una en servei i
una en reserva), per a 2 m3/h a 20 mca, potència
nominal 0,45 kW, 400 Vac, IP55. inclós picatge,
tuberies de retorn a dipòsit i valvuleria.
Totalment instal·lat i acabat.
Unitats

Subtotal...

271,29400

Preu €

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

1,275

32,88403 =

x

Subtotal...

271,29400

A012H000

h

Oficial 1a electricista

5,000 /R x

24,65000 =

123,25000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

5,000 /R x

24,65000 =

123,25000

A013M000

h

Ajudant muntador

3,000 /R x

21,17000 =

63,51000

Subtotal...

41,92714
41,92714

Parcial

Import

Mà d'obra:

Partides d'obra:
G4D0U010

1.537,97 €

310,01000

310,01000

Maquinària:
41,92714

C200FH01

h

Petita maquinaria auxiliar obra

6,51000 =

1,000 /R x

Subtotal...

6,51000
6,51000

6,51000

Materials:
COST DIRECTE

418,48994

DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 205 GZ02003C

UT

431,04464

Rend.: 1,000

Massis d'ancoratge horitzontal segons plànols en
canonades de dn <250 i pressio de treball fins a 16 bar,
incloent excavacions, transport de restes a abocador i
reblert compactat al 95% pm de material procedent de
l'excavació

BNHH031B

u

BNHH031C

u

Bomba centrífuga horitzontal Calpeda model MXH
202E o equivalent, per a 2 m3/h a 20 mca, potència
nominal 0,45 kW, 400 Vac, IP55.
Conjunt de canonades amb el corresponent picatge i
canonades d'alimentació de l'analitzador i de retorn a
dipòsit

12,55470

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

Preu €

3,970

x

60,98000 =
Subtotal...

G4D0U010

m3

m2

Excavació de qualsevol tipus de terreny en desmunt,
en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

872,00000

1,000

x

300,00000 =

300,00000

Subtotal...

1.172,00000
1,50%

Parcial

Import

242,09060

5,780

x

5,46091 =

1.493,17015

DESPESES INDIRECTES 3,00%

44,79510

COST EXECUCIÓ MATERIAL

242,09060
242,09060

m

P- 207 GZ40007LG

31,56406

1.537,96525

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de tub de PVC-U de 20
mm de diametre nominal exterior, de 16 bar de pressio
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2
amb grau de dificultat mitja i col.locat superficialment,
inclos p.p. accessoris. Tot muntat i provat.

25,85 €

Preu €

Unitats

1.172,00000
4,65015

COST DIRECTE

Partides d'obra:
G222U102

436,00000 =

DESPESES AUXILIARS
Unitats

m3

x

325,05 €

Materials:
B060U310

2,000

Parcial

Import

Mà d'obra:
1,275

x

32,88403 =
Subtotal...

41,92714
73,49120

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,507 /R x

24,65000 =

12,49755

A013M000

h

Ajudant muntador

0,507 /R x

21,17000 =

10,73319

73,49120

Subtotal...

23,23074

Materials:
B0A75800

u

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

1,000

x

0,41000 =

0,41000

23,23074
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI
BFA1464P

m

BFWA1440

u

UA

DESCRIPCIÓ
Tub de PVC-U de 20 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2
Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

1,020

x

0,84000 =

0,85680

PREU

CODI
BFA1464P

m

0,300

x

0,85000 =

0,25500

BFWA1440

u

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,52180
1,50%

DESPESES INDIRECTES 3,00%

m

Unitats

DESCRIPCIÓ
Tub de PVC-U de 20 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2
Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

Parcial

x

0,84000 =

201,60000

19,000

x

0,85000 =

16,15000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 210 GZ40011LG

u

Import

h

Oficial 1a muntador

0,520 /R x

24,65000 =

12,81800

Mà d'obra:

A013M000

h

Ajudant muntador

0,520 /R x

21,17000 =

11,00840

A012M000

h

A013M000

h

23,82640

Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior

1,000

x

0,49000 =

0,49000

Materials:

BFA1654P

m

1,020

x

1,43000 =

1,45860

BN8JD560

BFWA1640

u

Tub de PVC-U de 32 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2
Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300

x

1,26000 =

0,37800

DESPESES AUXILIARS

2,32660
1,50%

114,95 €

Preu €

COST DIRECTE

1,360 /R x

24,65000 =

33,52400

Ajudant muntador

1,360 /R x

21,17000 =

28,79120

u

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,000 /R x

24,65000 =

566,95000

h

Ajudant muntador

23,000 /R x

21,17000 =

486,91000

Subtotal...

1.053,86000

Materials:
u

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

22,000

x

0,41000 =

9,02000

48,35000 =

x

DESPESES AUXILIARS

48,35000
1,50%

3,34800

Import

114,94793

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de
material plastic, Stübbe model C-200 o equivalent,
segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies,DN 15(per a tub de 20 mm ), de 16
bar de pressio nominal, cos i bola de PVC- U,
portajunts roscat , tancament de teflo PTFE i junts
d'estanqueitat de cautxu fluorat FPM, accionament per
maneta.

48,35000
0,93473

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

62,31520

111,59993

DESPESES INDIRECTES 3,00%

P- 211 GZ40012LG

Import

48,35000

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A013M000

62,31520

Subtotal...

27,30571

1.335,33 €

Preu €

Unitats

1,000

2,32660

0,79531

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de materials varis de
PVC, per a complements de la instal·lació. Tot muntat i
provat.

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN
ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 20 (per a
tub de 25 mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de
pressió nominal, cos de PVC-U i tancament de cautxú
fluorat FPM

26,51040

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

Oficial 1a muntador

0,35740

DESPESES INDIRECTES 3,00%

P- 209 GZ40009LG

u

38,89314

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de válvula de retencio de
bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en
Y, per a encolar, DN 20 (per a tub de 25 mm de
diametre nominal ), de 10 bar de pressio nominal, cos
de PVC-U i tancament de cautxu fluorat FPM, muntada
superficialment.

Subtotal...

u

Subtotal...

15,80790
1.296,43790
1.335,33104

Materials:
B0A75E00

226,77000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

A012M000

23,82640

1,50%

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Mà d'obra:

Subtotal...

226,77000

COST DIRECTE

0,75303

27,31 €

Preu €

PREU
240,000

1,52180

25,85403

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de tub de PVC-U de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressio
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2
amb grau de dificultat mitja i col.locat superficialment,
inclos p.p. accessoris. Tot muntat i provat.

UA

25,10100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 208 GZ40008LG

NÚM

0,34846

COST DIRECTE

B0A75800

162

125,49 €

Totalment instal·lat i acabat.

1.053,86000

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

1,260 /R x

24,65000 =

31,05900

Ajudant muntador

1,260 /R x

21,17000 =

26,67420

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

57,73320

57,73320

Materials:
u

Vàlvula de bola de material plàstic, Stübbe model
C-200, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per
a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20 mm ), de
16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
portajunts roscat , tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per
maneta

1,000

63,24000 =

x

BNM922AC

UA
u

DESCRIPCIÓ
Sistema ECO cabinet per a equips de bombatge de
productes químics tipus DSS ECO 2 PVC-WP de
Grudfos o similar

63,24000

PREU
1,000

x

1.433,60000 =

1.433,60000

1.433,60000
1,50%

63,24000
1,50%

1.620,28419

0,86600

DESPESES INDIRECTES 3,00%

3,65518

P- 214 GZ40015LT

u

125,49437

Rend.: 1,000

334,46 €

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora
de 7.5 l/h de cabal màxim, model DDA 7.5-16
FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG, boles ceràmiques, de
Grundfos o similar, boles ceràmiques, relació de
regulació 1:3000, amb regulació electrònica automàtica
lineal mitjançant entrada 4-20 mA externa, inclús
cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i
injecció, connexions
(4x6, 6x8 o 9x12), p.p.
accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.
Unitats

Totalment muntat i acabat.
Unitats

47,19274

COST EXECUCIÓ MATERIAL

121,83920

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subministrament i instal·lació de Filtre en Y amb malla
de 0,8 mm, PVC-C FPM+GF+ model 305/306 o similar,
cos transparent, 25DN20, per encolar, p.p.accessoris i
suports.

1.573,09145

DESPESES INDIRECTES 3,00%

63,24000

Preu €

Parcial

Import

2.332,65 €

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,680 /R x

24,65000 =

41,41200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

24,65000 =

49,30000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,680 /R x

21,17000 =

35,56560

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

21,14000 =

21,14000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

21,17000 =

42,34000

Subtotal...

76,97760

76,97760

Materials:

Subtotal...
Filtre en ´´Y´´ amb mall de 0,8 mm, PVC-C FPM +GF+
model 305/306 o similar, cos transparent, 25DN20, per
encolar, p.p. accessoris i suports.

1,000

246,59000 =

x

DESPESES AUXILIARS

246,59000
1,50%

COST DIRECTE

u

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

Màquina taladradora

4,03000 =

0,500 /R x

Subtotal...
BNM9227T

u

BNM922AT

u

9,74167

1.620,28 €

Preu €

Bomba dosificadora de 7.5 l/h de cabal màxim, model
DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG, boles
ceràmiques, de Grundfos o similar, relació de regulació
1:3000, amb regulació electrònica automàtica
mitjançant entrada 4 -20 mA externa, fins i tot cables
de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i injecció,
connexions (4x6, 6x8 o p.p. accessoris, de preu alt.
Petit material com per exemple cables de senyals i
alimentació, vàlvules aspiració i injecció, connexions
(4x6, 6x8 o 9x12), etc.per el muntatge i comandanet de
la bomba

1,000

x

1.796,00000 =

1.796,00000

1,000

x

327,20000 =

327,20000

Subtotal...

2.123,20000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

DESPESES AUXILIARS

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

24,65000 =

49,30000

COST DIRECTE

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

21,14000 =

21,14000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

21,17000 =

42,34000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

137,43000

137,43000

2,01500
2,01500

A012M000

Subtotal...

137,43000

2,01500

Materials:

334,46393

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de sistema ECO cabinet
per a equips de bombatge de productes químics tipus
DSS ECO 2 PVC-WP de Grudfos o similar

h

324,72226

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 213 GZ40015LC

246,59000
1,15466

DESPESES INDIRECTES 3,00%

137,43000

Maquinària:

246,59000

C200F00P
Subtotal...

Import

Mà d'obra:

Mà d'obra:

u

1.433,60000
2,06145

COST DIRECTE

COST DIRECTE

u

CODI
Materials:

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

P- 212 GZ40013LG

NÚM

Subtotal...

Subtotal...

BNE05300

164

PARTIDES D'OBRA

CODI

BN3G5M15

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,50%

2.123,20000
2,06145
2.264,70645
67,94119
2.332,64764
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

165

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

P- 215 GZ40016LG

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de Filtro colador en forma
de Y para encolar, modelo Strainer SF 305 de Stubbe,
20DN15, PN10, PVC]U
 / FPM, pas de mallat de 0,5
mm

118,35 €

NÚM

CODI

UA

P- 217 GZ40018LG

u

Totalment muntat i acabat.
Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,460 /R x

24,65000 =

11,33900

A013M000

h

Ajudant muntador

0,460 /R x

21,17000 =

9,73820

Subtotal...

21,07720

u

Filtre colador en forma de Y per a encolar, model
Strainer SF 305 de Stubbe, 20DN15, PN10, PVC-U /
FPM, pas de malla de 0,5 mm.

1,000

93,51000 =

x

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subminstrament i instal·lació de vàlvula de bola de
material plastic, Stübbe model C-200 o equivalent,
segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies,DN 10(per a tub de 16 mm ), de 16
bar de pressio nominal, cos i bola de PVC-O,
portajuntes roscat+bloq, tancament de teflon PTFE i
juntes d'estanquitat de cautxu fluorat FPM,
accionament per maneta, montada superficialment.

92,08 €

Totalment muntat i acabat
Preu €

Unitats
21,07720

Materials:
93,51000

Parcial

DESPESES AUXILIARS

93,51000
1,50%

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,550 /R x

24,65000 =

13,55750

A013M000

h

Ajudant muntador

0,550 /R x

21,17000 =

11,64350

93,51000

BN3G539P

u

Vàlvula de bola de material plàstic, Stubbe model
C-200 segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per
a encolar, de 2 vies, DN 10 (per a tub de 16 mm), de 16
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-O,
portajuntas roscat + bloq, tancament de tefló PTFE i
juntes d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM,
accionament per maneta

114,90336

DESPESES INDIRECTES 3,00%

3,44710

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,20100

118,35046

1,000

63,82000 =

x

Subtotal...
P- 216 GZ40017LG

u

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de valvula de retencion
de bola, Stubbe modelo KRV-360, segun la norma
UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a encolar, DN 10
(per a tub de 16 mm de diàmetre nominal), de 16 bar
de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament de
cautxú fluorat FPM, muntada superficialment.

DESPESES AUXILIARS

108,10 €

1,50%

Preu €

Parcial

Import

P- 218 GZ40019LG

u

0,37802
2,68197

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,360 /R x

24,65000 =

8,87400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,360 /R x

21,17000 =

7,62120

Subtotal...

16,49520

16,49520

Materials:
1,000

88,21000 =

x

170,49 €

Preu €

Unitats

Parcial

88,21000

DESPESES AUXILIARS

88,21000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

24,65000 =

12,32500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

21,17000 =

10,58500

Subtotal...
Subtotal...

92,08099

Rend.: 1,000

Subminstrament i instal·lació de vàlvula contra pressió
marca Stübbe model DHV-718 o similar, cos de PVC-U
DN8, PN10, diafragma PTFE i junta FKM, connexions
per enllac roscat, tarada a 3 bar, inclos p.p.accessoris i
suports.
Totalment muntat i acabat

63,82000

89,39902

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:

Vàlvula de retenció de bola, Stubbe model KRV-360,
segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per
a encolar, DN 10 (per a tub de 16 mm de diàmetre
nominal), de 16 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i
tancament de cautxú fluorat FPM

63,82000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Totalment muntat i provat

u

63,82000

COST DIRECTE

Unitats

25,20100

Materials:
0,31616

COST DIRECTE

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
Subtotal...

BN8J464P

166

PARTIDES D'OBRA

CODI

BNE220PC

Pàg.:

22,91000

22,91000

Materials:
88,21000
0,24743
104,95263
3,14858
108,10121

BN7625D8

u

Vàlvula contra pressió marca Stübbe model DHV-718 o
similar, cos de PVC-U DN8, PN10, diafragma PTFE i
junta FKM, connexions per enllaç roscat, tarada a 3
bar, inclòs p.p.accessoris i suports.

1,000

x

142,27000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

142,27000

142,27000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

142,27000
0,34365
165,52365
4,96571
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

170,48936

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,54984

COST DIRECTE
P- 219 GZ40020LG

m

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de canonada flexible de
tefló de 6*8 mm, inclòs p.p. accessoris. Tot muntat i
provat

Preu €

Unitats

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,180 /R x

24,65000 =

4,43700

A013M000

h

Ajudant muntador

0,180 /R x

21,17000 =

3,81060

Subtotal...

8,24760

u

Abraçadora plàstica PP +GF+ de 8 mm diàmetre intern

0,220

x

0,59000 =

0,12980

BFPT0608

m

Canonada flexible de tefló de 6*8 mm.

1,020

x

4,50000 =

4,59000

BFWX0608

u

Accessori tub tefló 6x8 mm

0,230

x

20,64000 =

4,74720

BFYX0608

u

x

4,42000 =

4,42000

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
tefló a pressió, de 6x8 mm de diàmetre nominal
interior/exterior.

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,88700
1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 220 GZ40021LG

u

Rend.: 1,000

Subministre i instal·lació de manòmetre amb carcassa
d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm, de 0 a 6 bar,
amb separador cos PVC-U membrana de teflon,
conexió 1/2´´ BSP, inclós p.p. accesoris i suports.

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a les proves
finals de funcionament de la instal·lació, inclou
ajustaments i posada en servei, curs funcionalitat i
manteniment al personal de la planta/instal·lació.

Rend.: 1,000

2.254,81 €

P- 222 GZ400A5LT

u

Subministrament i instal·lació de Bomba dosificadora
per a la injecció d'àcid desincrustant 7.5 l/h a 16 bars, o
similar amb regulació manual de polsos amb entrada
senyal de nivell rezctiu, inclos, vàlvues d'aspiració
impulsió i suports , tipus DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF31U2U2FG, de Grudfos o equivalent, boles
ceràmiques, relació de regulació 1:3000, amb regulació
electrònica automàtica lineal mitjançant entrada 4-20
mA externa, inclús cables de senyals i alimentació,
vàlvules aspiració i injecció, connexions (4x6, 6x8 o
9x12), p.p. accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.

Rend.: 1,000

2.330,57 €

8,24760

13,88700

22,25831

DESPESES INDIRECTES 3,00%

22,92606

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

24,65000 =

49,30000

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

21,14000 =

21,14000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

21,17000 =

42,34000

357,88 €

Subtotal...

Preu €

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,800 /R x

24,65000 =

19,72000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,800 /R x

21,17000 =

16,93600

BNM922AT

u

BNM92AAT

u

Import

Subtotal...

36,65600

36,65600

Maquinària:
1,000 /R x

3,73000 =
Subtotal...

3,73000
3,73000

Manòmetre amb carcassa d'acer inoxidable de ø63
mm, de 0 a 6 bar, amb separador cos PVC-U
membrana de tefló, connexió 1 / 2'' BSP, fins i tot p.p.
accessoris i suports.

1,000

x

306,52000 =

Petit material com per exemple cables de senyals i
alimentació, vàlvules aspiració i injecció, connexions
(4x6, 6x8 o 9x12), etc.per el muntatge i comandanet de
la bomba
Bomba dosificadora tipus DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF31U2U2FG per a la injecció d'àcid desincrustant 7.5 l/h
a 16 bars, de Grudfos o equivalent. vàlvules aspiració i
injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris,
de preu alt.

1,000

x

327,20000 =

327,20000

1,000

x

1.796,00000 =

1.796,00000

Subtotal...
3,73000

Materials:
u

137,43000

Import

137,43000

Materials:
Unitats

BK25S230

Parcial

Mà d'obra:

Mà d'obra:

Màquina taladradora

Preu €

Unitats

0,66775

Tot provat i acabat

h

357,87952

P- 221 GZ40025LG

0,12371

COST DIRECTE

10,42368

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Materials:
B0A75A08

347,45584

DESPESES INDIRECTES 3,00%

22,93 €

Mà d'obra:

C100F000

168

DESPESES AUXILIARS

2.123,20000
1,50%

COST DIRECTE

306,52000

DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

306,52000

306,52000

2.123,20000
2,06145
2.262,69145
67,88074
2.330,57219
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

P- 223 GZ400A5LZ

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora
tipus DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG per a la
injecció d'aigua 7.5 l/h a 16 bars, de Grudfos o
equivalent, amb regulació manual de polsos amb
entrada senyal de nivell reactiu, inclos, vàlvues
d'aspiració impulsió i suports

2.330,57 €

NÚM

CODI
Materials:

UA

B1ZGP220

u

B1ZGYD10

u

DESCRIPCIÓ
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm, per a seguretat i salut
Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra, per a seguretat i salut

PREU
1,000

x

12,44000 =

12,44000

1,000

x

4,49000 =

4,49000

Subtotal...

16,93000

COST DIRECTE

P- 225 HQUA001LG
Unitats

Preu €

Parcial

u

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

24,65000 =

24,65000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

24,65000 =

49,30000

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

21,14000 =

21,14000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

21,17000 =

42,34000

Subtotal...

137,43000

BNM92AAZ

Petit material com per exemple cables de senyals i
alimentació, vàlvules aspiració i injecció, connexions
(4x6, 6x8 o 9x12), etc.per el muntatge i comandanet de
la bomba
Bomba dosificadora tipus DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF31U2U2FG per a la injecció d'aigua 7.5 l/h a 16 bars,
de Grudfos o equivalent. vàlvules aspiració i injecció,
connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris, de preu
alt.

u

1,000

327,20000 =

x

Unitats

x

1.796,00000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

137,43000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

23,85000 =

0,500 /R x

Subtotal...

327,20000

2.123,20000
1,50%

u

Renta-ulls d'emergència autònom, funciona mitjançant
caiguda per gravetat; a l'obrir la comporta surt el flux
d'aigua que està assegurat durant 15 minuts. Capacitat
34 litres.
Es pot ancorar a la paret (inclou suport) i transportar
gràcies a la seva nansa superior.

2.123,20000

1,000

195,00000
1,50%

195,00000
0,17888

COST DIRECTE

207,10388
6,21312

COST EXECUCIÓ MATERIAL

67,88074

213,31699

2.330,57219
u

P- 226 HQUA00ALG
Rend.: 1,000

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge
inclòs

11,92500

195,00000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

2.262,69145

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,92500
11,92500

195,00000 =

x

DESPESES AUXILIARS

2,06145

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Import

Materials:

1.796,00000

COST DIRECTE

u

Parcial

Subtotal...
Subtotal...

P- 224 HGD1222E

213,32 €

Mà d'obra:

BQU2QJ0P
1,000

28,38144

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de renta-ulls
d'emergència autònom, funciona mitjançant caiguda
per gravetat; a l'obrir la comporta surt el flux d'aigua
que està assegurat durant 15 minuts. Capacitat 34
litres.
Es pot ancorar a la paret (inclou suport) i transportar
gràcies a la seva nansa superior.
Totalment instal·lat i provat.

Materials:
u

0,82664

COST EXECUCIÓ MATERIAL

, boles ceràmiques, relació de regulació 1:3000, amb
regulació electrònica automàtica lineal mitjançant
entrada 4-20 mA externa, inclús cables de senyals i
alimentació, vàlvules aspiració i injecció, connexions
(4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.

16,93000

27,55480

DESPESES INDIRECTES 3,00%

BNM922AT

170

28,38 €

Rend.: 1,000

Dutxa i rentaulls de peu, ruixador i recollidor. Mod 4220
o equivalent.
Unitats

1.559,29 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,233 /R x

23,85000 =

5,55705

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

0,233 /R x

21,75000 =

5,06775

Subtotal...

10,62480

h

Import

Oficial 1a muntador

4,000 /R x

24,65000 =
Subtotal...

98,60000
98,60000

98,60000

Materials:
BQUA001LG
10,62480

u

Dutxa renta-ulls

1,000

x

1.000,00000 =
Subtotal...

1.000,00000
1.000,00000

1.000,00000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

UA

DESCRIPCIÓ

%0122_33A

%

Accessoris i altres

%0115

%

cost indirecte

PREU
30,00  S/

1.098,60000 =

329,58000

6,00  S/

1.428,18000 =

85,69080

Subtotal...

415,27080

COST DIRECTE

u

Parcial

Import

Materials:
u

Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

1,000

600,00000 =

x

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 229 KAFA3504

u

Subtotal...

600,00000

600,00000

478,59 €

Preu €

Unitats

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,870 /R x

24,65000 =

21,44550

A013M000

h

Ajudant muntador

0,175 /R x

21,17000 =

3,70475
25,15025

B7J50010

dm3

B7J50090

dm3

BAFA3304

m2

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2, elaborada amb perfils de
preu mitjà

600,00000

0,120

x

14,51000 =

1,74120

0,350

x

11,61000 =

4,06350

2,760

x

157,00000 =

433,32000

DESPESES AUXILIARS

18,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

439,12470
1,50%

618,00000

m2

Rend.: 1,000

Formació de capa de protecció anticarbonatació en
elements de formigó i morter, mitjançant dues mans
(fons i acabat) amb revestiment elàstic a base de
resines acríliques en dispersió aquosa, Masterprotect
325 EL''Basf'', impermeable al diòxid de carboni i
permeable al vapor d'aigua, color gris, textura llisa,
aplicat amb corró, rendiment: 0,2 kg / m² cada mà. Fins
i tot p/p de preparació de la superfície suport. Inclou:
Neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.

464,65220

DESPESES INDIRECTES 3,00%

13,93957

P- 230 KAZZ001P

u

Rend.: 1,000

Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0.80x0.80 m.,
realitzada en xapa galvanitzada de 4 mm. de gruix,
inclús marc i ferramentes, nansa d'obertura i punt per
col·locar cadenat, col·locat.

315,43 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

Unitats

Preu €

Parcial

Import

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,810 /R x

23,85000 =

19,31850

A0150000

h

Manobre especialista

0,816 /R x

20,59000 =

16,80144

Subtotal...

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,145 /R x

22,51000 =

3,26395

A013D000

h

Ajudant pintor

0,145 /R x

19,99000 =

2,89855

Subtotal...

6,16250

0,400

5,34000 =

x

Subtotal...

6,16250

2,13600

2,13600

36,11994

36,11994

Materials:

Materials:
Revestiment elàstic a base de resines acríliques en
dispersió aquosa, MasterProtect 325 EL''BASF'',
impermeable

478,59177

8,55 €

Mà d'obra:

kg

439,12470
0,37725

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 228 K8B2001P

25,15025

Materials:

600,00000

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
COST DIRECTE

8,54746

Rend.: 1,000

Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 120x230 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà

Subtotal...
618,00 €

Preu €

Unitats

415,27080

1.559,28692

Rend.: 1,000

Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

CODI

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,41612

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 227 JGV19101

NÚM

1.513,87080

DESPESES INDIRECTES 3,00%

B8ZA010P

172

PARTIDES D'OBRA

CODI
Altres:

BVAG9101

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

B0111000

m3

Aigua

0,001

x

1,63000 =

0,00163

B031002P

m3

Sorra de riu (0-5mm)

0,001

x

13,60000 =

0,01360

B051161P

t

0,023

x

83,50000 =

1,92050

BAAT001P

u

Ciment pòrtland amb putzolana CEM II / a-p 32.5 R,
segons norma UNE-EN 197-1: 2000, A granel.
Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0.80X0.80 M.,
Realitzada en xapa galvanitzada de 4 mm. De gruix,
inclús marc i ferramentes.

1,000

x

259,27000 =

259,27000

2,13600

Subtotal...

261,20573

261,20573

Altres:
COST DIRECTE

8,29850

DESPESES INDIRECTES 3,00%

0,24896

%032P

%

Mitjans auxiliars...(s/total)

3,00  S/

297,32567 =
Subtotal...

8,91977
8,91977

8,91977
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE

P- 231 KDNZ500E

u

9,18736

COST EXECUCIÓ MATERIAL

315,43280

Rend.: 1,000

30,13 €

Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm,
col·locat amb morter de ciment 1:4

Preu €

Unitats

Parcial

P- 233 KDZZ001P

u

Import

Mà d'obra:

Rend.: 1,000

Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació
interior, model tipus-0 de Aeraspirator o similar, capaç
de renovar un cabal d'aire de 60 m3/h, calculat sobre
velocitat mitjana de vent de 2,5 m/s, fabricat en xapa
galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124 mm de
diàmetre. Fins i tot obertura de forat en forjat, materials,
mitjans auxiliars i mà d'obra en col·locació.
Unitats

h

Oficial 1a paleta

23,85000 =

0,330 /R x

Subtotal...

Preu €

u

Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm

1,000

20,56000 =

x

Subtotal...

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,810 /R x

23,85000 =

19,31850

7,87050

A0150000

h

Manobre especialista

0,810 /R x

20,59000 =

16,67790

7,87050

Subtotal...

20,56000
20,56000

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,008

87,47370 =

x

20,56000

BEP1001P

u

Extractor d'aire dinàmic tipus venturi per ventilació
interior, de 200 mm. De diàmetre, capaç de renovar un
cabal d'aire de 50 m3 / h.

0,69979

0,69979
1,50%

COST DIRECTE

Unitats

%

23,85000 =
Subtotal...

3,00  S/

Parcial

172,84000

172,84000

172,84000

6,26509
6,26509

COST DIRECTE

6,26509

6,45304

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 234 KNE3A8FP

u

23,85000
23,85000

215,10149

DESPESES INDIRECTES 3,00%

Import

23,85000

Materials:

221,55453

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de filtre tipus carxofa que
consisteix en tub de malla d'acer galvanitzat de pas
suficientment gran com per evitar que es puguin
introduir fulles i altres elements a l'interior de la
canonada de captació (apte per a diàmetre de tub de
DN300)

144,62 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
u

Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x40 cm

1,000

36,65000 =

x

Subtotal...

36,65000
36,65000

36,65000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600 /R x

24,65000 =

14,79000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,600 /R x

21,17000 =

12,70200

Partides d'obra:
D0701821

208,83633 =
Subtotal...

30,12580

66,82 €

Preu €

1,000 /R x

Mitjans auxiliars...(s/total)

0,87745

Rend.: 1,000

Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x40 cm,
col·locat amb morter de ciment 1:4. Totalment executat.

Oficial 1a paleta

172,84000 =

x

0,69979

Mà d'obra:
h

1,000

Subtotal...

29,24835

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

35,99640

0,11806

DESPESES INDIRECTES 3,00%

P- 232 KDNZ50DP

35,99640

Materials:

%032P

DESPESES AUXILIARS

BDNZ50DP

Import

Altres:
Subtotal...

A0122000

Parcial

7,87050

Partides d'obra:
D0701821

221,55 €

Mà d'obra:

Materials:
BDNZ5000

66,81990

306,24544

DESPESES INDIRECTES 3,00%

A0122000

174

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,050

87,47370 =

x

Subtotal...

4,37369

BNE3AAFP
Subtotal...

4,37369

4,37369

u

Filtre tipus carxofa que consisteix en tub de malla
d'acer galvanitzat de pas suficientment gran com per
evitar que es puguin introduir fulles i altres elements a
l'interior de la canonada de captació (apte per a
diàmetre de tub de DN300)

1,000

x

112,50000 =

Subtotal...
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

27,49200

27,49200

Materials:

64,87369
1,94621

112,50000

112,50000

112,50000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

175

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,41238

COST DIRECTE

140,40438

DESPESES INDIRECTES 3,00%

m

Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer inoxidable
AISI-316L, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller,
plegats 90º pel seus extrems, col·locats encastats en
parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000

236,90 €

P- 236 KQN2U00P

u

Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de
PRFV d'1,0 m d'alçada amb un total de 5 graons, 1
graó cada 20 cm. D'uns 55 cm d'ample per ancorar en
el formigó, amb passamans quadrats de 50x50x6 mm i
una distància entre aquests de 0,45 m. L'escala d'allarg
està formada per dos peus injectats de PRFV amb 2
taladres de M12 en cada peu.

Rend.: 1,000

267,15 €

Preu €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 238 L1040000D

ml

Construcció de secció tipus prisma de 04 tubs
corrugats DN 90 en calçada, formada per:Excavació de
rasa de 104 cm de fons per 40 cm d´amplada com a
mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.Càrrega i transport de terres sobrants de
l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós
cànon d'abocament.Execució de prisma tubular format
per 4 conductes de 90 mm de diàmetre exterior, amb
tub de polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior,
protegit amb un dau de formigó de resistència
175Kg/cm2.Col·locació de cinta de senyalització, fils
guia en cada conducte, separadors de polietilé cada 1
ml i maniguets d'unió.Rebliment i piconatge de rasa,
amb material granular seleccionat d´aportació, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació
del 95 % del pm.Totalment executat i acabat.

Rend.: 1,000

32,46 €

P- 239 L21JU701

u

Desmuntatge per a substitució de peces de caldereria,
amb desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les
xarxes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclós tall de canonades de
fosa.

Rend.: 1,000

52,17 €

144,61651

P- 235 KQN2U001

Unitats

NÚM

4,21213

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

Import

Mà d'obra:

PREU

Unitats

A0121000

h

Oficial 1a

0,700 /R x

23,85000 =

16,69500

Mà d'obra:

A013M000

h

Ajudant muntador

0,700 /R x

21,17000 =

14,81900

A012J000

h

A013J000

h

Subtotal...

31,51400

31,51400

Preu €

1,000 /R x

26,86000 =

26,86000

Ajudant lampista

1,000 /R x

23,04000 =

23,04000

Subtotal...
h

Camió grua de 5 t

47,81000 =

0,150 /R x

Subtotal...

BDKZU591

u
m

Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella

4,000

x

Allarg d'escala de PRFV d' 1,0m d'alçada amb 5
graons cada 20 cm. D'uns 55 cm d'ample per ancorar
al formigó.

1,000

x

7,17150

1,42000 =

5,68000

215,00000 =

215,00000

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 237 KQNZ002P

u

Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de
sortida de 6,10 metres de llarg total i 520 mm d'ample,
distància entre esglaons de 280 mm, en alumini
anoditzat, per a un muntatge fix segons norma
DIN-18.799-1''escaleras fijas para construcciones de
obra''. Basada en mòduls prefabricats que compleixen
al màxim amb les normatives DIN-18799

Rend.: 1,000

49,90000

7,17150
DESPESES AUXILIARS

7,17150

220,68000

1,50%

1,51946

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 240 NDKZU542

u

259,36550
7,78097
267,14647

2.140,18 €

52,16796

Rend.: 1,000

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació
d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni
galvanitzats en calent, format per 1,10 metres aprox.
de tub Ø 100 mm amb placa soldada de subjecció a la
llosa superior de l'arqueta, amb 4 orificis de 12 mm de
diametre, rematat al seu extrem superior per dos
colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de 180º
amb l'orifici de sortida tallat a 45 graus incloent una
xapa perforada, amb forats de diametres inferiors al Ø
8 mm, amb una superfície de pas total superior al 40%
de la superfície de la xapa.
Unitats

49,90000

50,64850

DESPESES INDIRECTES 3,00%

220,68000

Import

0,74850

COST DIRECTE

Materials:
B0A62H90

Parcial

Oficial 1a lampista

Maquinària:
C1503500

176

254,03 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,272 /R x

23,85000 =

30,33720

A0150000

h

Manobre especialista

1,500 /R x

20,59000 =

30,88500

Subtotal...

61,22220

Maquinària:
C150U210

h

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

38,99000 =

19,49500

61,22220
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

177

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

178

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

19,49500

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

19,49500

u

Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer
al carboni galvanitzats en calent, format per 1,1 metres
aprox. de tub Ø 100 mm amb placa de subjecció a la
llosa superior de l'arqueta, rematat al seu extrem
superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen
un colze de 180º amb l'orifici de sortida tallat a 45
graus incloent una xapa perforada, amb forats de
diametres inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de
pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.

1,000

165,00000 =

x

PREU
DESPESES AUXILIARS

Materials:
BF1E0004

Pàg.:

1,50%

0,91833

COST DIRECTE

165,00000

276,63553

DESPESES INDIRECTES 3,00%

8,29907

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 242 NJMPPT01

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

165,00000
1,50%

165,00000
0,91833

COST DIRECTE

246,63553

DESPESES INDIRECTES 3,00%

7,39907

COST EXECUCIÓ MATERIAL

U

254,03460

284,93460

Rend.: 1,000

Subministrament, instal·lació i comprovació del
transmissor de pressió de 0.25 bars amb sortida 4.20
mA precissió 0,1%.

597,64 €

Totalment instal·lat i provat.
Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

5,000 /R x

24,65000 =

123,25000

A013M000

h

Ajudant muntador

5,000 /R x

21,17000 =

105,85000

Subtotal...

229,10000

229,10000

Materials:
P- 241 NDKZU543

u

Rend.: 1,000

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació
d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni
galvanitzats en calent, format per 1,40 metres aprox.
de tub Ø 100 mm amb placa soldada de subjecció a la
llosa superior de l'arqueta, amb 4 orificis de 12 mm de
diametre, rematat al seu extrem superior per dos
colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de 180º
amb l'orifici de sortida tallat a 45 graus incloent una
xapa perforada, amb forats de diametres inferiors al Ø
8 mm, amb una superfície de pas total superior al 40%
de la superfície de la xapa.

284,93 €

BJMPPT02

u

Mesurador de pressió S-20 marca wika o similar
4..20mA tipus CVA Ref. OF34873 REV.4 o equivalent.

1,000

347,70000 =

x

347,70000

WIKA PE 81.61
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

347,70000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
Unitats

Preu €

Parcial

Import

347,70000
3,43650
580,23650
17,40710

COST EXECUCIÓ MATERIAL

597,64359

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,272 /R x

23,85000 =

30,33720

A0150000

h

Manobre especialista

1,500 /R x

20,59000 =

30,88500

Subtotal...

61,22220

P- 243 ONY0105

u

Subministrament i instal.lació de interruptor de nivell
per a aigua residual amb format ''estandar'' (necessita
contrapès per a commutar quan s'aconsegueix el nivell
al qual està instal·lat). sortida a 2 fils (no) amb cable de
10m

Rend.: 1,000

50,03 €

P- 244 ONY0106

u

Subministrament i instal.lació de contrapès per a
interruptor de nivell tipus abs ks

Rend.: 1,000

13,05 €

P- 245 PAAUSTA

u

Partida alçada a justificar per a la connexió del
desguas del nou dipósit a xarxa existent de desguas
dels dipòsits de La Granada (alternatiament
construcció d'un pou de drenatge)

Rend.: 1,000

772,50 €

P- 246 PAZZ251P

PA

Partida d'abonament integre per a seguretat i salut al
Projecte constructiu per la renovació de l'abastament
de La Granada

Rend.: 1,000

24.589,52 €

61,22220

Maquinària:
C150U210

h

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

38,99000 =
Subtotal...

19,49500
19,49500

19,49500

Materials:
BF1E0005

u

Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer
al carboni galvanitzats en calent, format per 1,4 metres
aprox. de tub Ø 100 mm amb placa de subjecció a la
llosa superior de l'arqueta, rematat al seu extrem
superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen
un colze de 180º, que formen un colze de 180º amb
l'orifici de sortida tallat a 45 graus incloent una xapa
perforada, amb forats de diametres inferiors al Ø 8 mm,
amb una superfície de pas total superior al 40% de la
superfície de la xapa.

1,000

x

195,00000 =

Subtotal...

195,00000

195,00000

195,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

P- 247 PAZZ252P

PA

DESCRIPCIÓ

PREU

Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió de
residus al Projecte constructiu per la renovació de
l'abastament de La Granada

Rend.: 1,000

PA

Partida alçada a justificar per imprevistos durant
l'execució de les obres del Projecte constructiu per la
renovació de l'abastament de La Granada

Rend.: 1,000

10.000,00 €

P- 249 PAZZ254P

PA

Partida alçada a justificar per l'arranjament del camí
d'accès a l'estació d'impulsió del Projecte constructiu
per la renovació de l'abastament de La Granada

Rend.: 1,000

3.000,00 €

P- 250 PPAUACL1

u

Partida en concepte de la Legalització de la Instal·lació
Elèctrica

Rend.: 1,000

2.060,00 €

P- 251 UHP010AR

U

Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de
caixa de protecció i mesura d'energia elèctrica, de
760x250x1200 mm de dimensions exteriors, amb base.

Rend.: 1,000

308,92 €

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,365 /R x

23,85000 =

8,70525

A0140000

h

Manobre

0,365 /R x

19,91000 =

7,26715

Subtotal...

15,97240

15,97240

Maquinària:
h

Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una
capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de
treball.

67,96000 =

0,519 /R x

Subtotal...

35,27124

35,27124

35,27124

Materials:
U

Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de
caixa de protecció i mesura d'energia elèctrica, de
760x250x1200 mm de dimensions exteriors, formada
per ciment, àrid, fibres d'acer i polipropilè, amb base de
840x500x500 mm de dimensions exteriors.

1,000

242,80000 =

x

Subtotal...

242,80000

242,80000

242,80000

Altres:
%%Z

%

Costos directes complementaris

2,00  S/

294,04350 =
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 252 XPA01004

180

pa

PA a justificar per a imprevistos i obres no compreses
en la urbanització.

Rend.: 1,000

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 253 XPA01005

pa

PA a justificar per a ajudes en obra civil i instal.lacions
vàries.

Rend.: 1,000

1.150,00 €

P- 254 XPA01007

pa

PA a justificar per a imprevistos segons acord amb
aigües de Vilafranca.

Rend.: 1,000

1.595,00 €

19.117,40 €

P- 248 PAZZ253P

MT47HPH010B

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

MQ07GTE010C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

5,88087
5,88087

5,88087

299,92451
8,99774
308,92225

5.000,00 €
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ANNEX XI.- PLA D’OBRA

1. TERMINI D’EXECUCIÓ EN MESOS
Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques
de les obres projectades, es proposa que el termini de construcció de les obres incloses en
aquest projecte sigui de 26 setmanes, és a dir, de 6 mesos.
Es proposa fixar el termini de garantia de les obres en un any a partir de la data de la seva
recepció.
Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder
corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar.

2. PROGRAMA D’OBRES
El pla d’obra s’ha realitzat segons Art. 123 e) de la LEY 3/2011, de 14 de novembre, texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (T.R.L.C.S.P). i Art. 132 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.G.L.C.A.P.), on es preveuen
les activitats a realitzar a l’obra amb temps i costos.

3. CRONOGRAMA
Com s’ha dit, el termini d’execució de les obres es preveu de sis (6) mesos en total. S’ha
considerat una única fase d’execució.
A continuació es mostra el cronograma de treballs amb els terminis de cada activitat que s’han
previst per a l’execució de les obres.
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PROJECTE RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA
MES 1
1

2

3

MES 2
4

5

6

7

MES 3
8

9

10

11

MES 4
12

13

14

15

16

MES 5
17 18 19 20

Mes 6
21

Mes 7

Mes 8

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Mes 9
36

Mes 10

37 38 39 40 41

42

Treballs previs
Reunió de llançament
Avaluació projecte
Programa de treballs

Logística i Oficina Tècnica
Revisió de projecte
Llistat equips i serveis
Solꞏlicitud ofertes i comparatius
Emissió de comandes
Delineació complementària
Detecció i inspecció serveis (cales)
Aprovació documentació projecte

DIPÒSIT LA GRANADA
Preparació
Replanteig obra
Moviment de terres
Dipòsit
Rases canonades
reblerts

Dipòsit
Drenatge
Solera
Murs
Coberta

Impermeabilització i pintura
Prova estanquitat

Conduccions
Estesa tubs
Cambra claus
Obra civil
acabats
equips
Instrumentació de mesura
Cablejat elèctric i de comandament
Connexions i proves

Urbanització
urbanització
tancament

ANNEX XI.- PLA D’OBRA - 2

43

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

EDIFICI BOMBATGE I ARQUETA
Moviment de terres
Fonamentació
Muntatge de l'estructura prefabricada
Tancaments
Urbanització i acabats
Equips electromecànics
Instalꞏlacions elèctriques i
automatització
Proves de funcionament

ALTRES ACTUACIONS TEMPORALS
Seguretat i salut
Control de qualitat
Gestió de residus

DOCUMENTACIÓ FINAL D'ENTREGA D'OBRA
Entrega plànols DOA
Entrega unifilars i esquemes elèctrics
Manuals de Operació i Manteniment
Llistat de recanvis actualitzada

FINAL D’OBRA
Neteja o ordre
Final obra
PREVISIÓ MENSUAL (PEM)
PREVISIÓ ACUMULADA (PEM)

62.911,95
5,71%
62.911,95
5,71%

83.845,87
7,61%
146757,82
13,32%

94.423,01
8,57%
241.180,82
21,89%

83.956,05
7,62%
325.136,87
29,51%

115.356,93
10,47%
440.493,80
39,98%

199.423,16
18,10%
639.916,96
58,08%

168.022,27
15,25%
807.939,23
73,33%

125.934,07
11,43%
933.873,31
84,76%

94.423,01
73.489,09
8,57%
6,67%
1.028.296,31 1.101.785,40
93,33%
100,00%
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ANNEX XII.- PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT

1. INTRODUCCIÓ
Aquest document forma part del Projecte de la renovació de l’abastament del dipòsit de La
Granada i té per objecte donar unes pautes de control de qualitat.
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat el present Pla de d’autocontrol de la Qualitat
per a l’execució de les obres. A la proposta del Pla s’assenyalen les unitats objecte de control, el
tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar.
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències
establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del Pla de
d’Autocontrol de la Qualitat.
Aquesta modificació del control de qualitat a proposta de la DO, anirà a càrrec de la contracta
fins un límit de l’1% del PEM

2. METODOLOGIA D’APLICACIÓ
Es farà la recepció dels materials abans de la seva col·locació i els seus corresponents assaigs, i
un cop realitzada l’execució de les unitats d’obra es faran els controls corresponents.
De tots els assaigs i mesures es lliuraran tres exemplars a la D.O.
El Pla d’Autocontrol de la Qualitat seguirà per la seva correcta aplicació els criteris que es
detallen en el Plec de Condicions del Pla per a cadascun dels materials o equips objecte de
control.
Cada partida, dins del seu àmbit, serà objecte d’un control doble: materials i execució, amb la
comprovació, segons Normes i Reglaments aplicables, dels paràmetres que en teoria han de
complir per un cantó els materials i, per l’altre, la bona execució del muntatge de l’obra.
Aquestes tasques seran portades a terme i repartides entre la Direcció d’Obra i una empresa
externa que estarà homologada per efectuar treballs de Control de Qualitat.

3. RECEPCIONS
De tots els materials emprats a l’obra, s’escolliran mostres per part de la Direcció d’Obra, les
quals seran recepcionades pels tècnics de l’Empresa Homologada escollida.

4. CERTIFICATS
El contractista lliurarà, de tots els materials emprats a l’obra els corresponents certificats emesos
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per empreses acreditades. Igualment es lliuraran els catàlegs de tots els materials emprats a
obra.

PAVIMENTS
- Vorades.

5. MATERIALS I UNITATS AUXILIARS. OBJECTE DE CONTROL

DRENATGE I SANEJAMENT
- Tubs de PVC.
- Tubs de Formigó Armat.
- Juntes de goma.

TERRAPLENS I REBLIMENTS
- Sòls seleccionats.
- Material picat.
- Material granular en obres de fàbrica i rases.

CANONADES DE PROCÉS I PROVEÏMENT
- Tubs de Fosa.
- Tubs de polietilè.

SUBBASES I BASES GRANULARS
- Tot-u artificial

ENERGIA ELÈCTRICA
- Tubs de TPC.

REGS DE IMPRIMACIÓ I ADHERÈNCIA
- Emulsionis asfàltiques.

PROVES DE SERVEI
- Sanejament.
- Canonades de Procés.
- Distribució d’aigua.
- Electricitat.
- Il·luminació.

BARREGES BITUMINOSES EN CALENTA
- Àrids.
- Betum.
- Barreges bituminoses.
ESTRUCTURES
- Formigó.
- Acer corrugat.
- Escullera.
- Plaques alveolars en forjats.
ENVÁ
- Bloc de formigó.
COBERTA I REVESTIMENT
- Panell de coberta.
FUSTERIA
- Finestra.
- Porta plana de fusta.
- Porta plana metàl·lica.
ENRAJOLAT I SEGELLAT
- Rajola.
- Pintura.
- Falsos sostres.
DEFENSES
- Baranes.

EQUIPS
- Quadro elèctric.
JARDINERIA
- Terra vegetal.

6. CONTROL DEL FORMIGÓ
6.1. CONTROL DE L’AIGUA
Es controlarà l’aigua emprada, tant per a la massa com per al guarit del formigó en l’obra, que no
podrà contenir cap ingredient perjudicial en quantitats tals que afecti a les propietats del formigó.
Es realitzaran els assajos que s’indiquin a continuació en dues mostres d’aigua (una de la de
pastar i una de la de guarit) una vegada a l’inici de les obres i en cada ocasió en què es canviés
la seva procedència, si es donés el cas:
 Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
 Substàncies dissoltes (UNE 83957)
 Sulfats, expressats en SO4—(UNE 83956)
 Ió clorur, Cl- (UNE 7178)
 hidrats de carboni (UNE 7132)
 substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
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- Determinació de l’índex de lajas i agulles (UNE EN 933-3:97) de la fracció gruixuda.
La presa de mostres es realitzarà segons la UNE 83951.
Els resultats que s’obtinguin d’aquests assajos hauran de complir les condicions establertes per
la EHE en el seu article 27.

En tots els casos els resultats obtinguts hauran d’estar dins dels límits establerts per la EHE en
el seu article 28 per acceptar l’àrid.

6.2. CONTROL D’ÀRIDS

6.3. CONTROL DEL CIMENT

El control dels àrids empleats per a l’elaboració del formigó es realitzarà mitjançant assajos
relatius a les característiques físic-químiques, físic-mecàniques i granulomètriques, realitzats en
l’inici de les obres i sempre que variïn les condicions de subministrament, sobre una mostra de la
fracció gruixuda i una altra de la fracció fina.

Abans de començar el formigonat, o si varien les condicions de subministrament, es realitzaran
els següents assajos físics, químics i mecànics sobre una mostra de ciment presa atenent a la
norma UNE 80401-1991:

Respecte a les condicions físic-químiques es realitzaran els següents assajos:

- Components del ciment (UNE 80216 EX)
- Pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Residu insoluble (UNE-EN 196-2)

- Contingut de terrossos d’argila ( UNE 7133)
- Contingut de partícules noves (UNE 7134) (només àrid gruix)
- Contingut de material retingut pel tamís 0,063 UNE que sura en un líquid de pes específic 2
(UNE EN 1744-1)
- Determinació quantitativa dels compostos de sofre expressats en S (UNE EN 1744-1)
- Contingut de sulfats solubles en àcid, expressats en SOTA3-- (UNE EN 1744-1)
- Determinació quantitativa de clorurs, expressats en Cl-, (UNE EN 1744-1)
- Contingut de matèria orgànica (UNE EN 1744-1) (només àrids fins)
- Equivalent de sorra (UNE –EN 933-8) (només àrids fins)
- Reactivitat àrid-alcali (UNE 146507 i UNE 146508)

- Contingut de sulfats (UNE-EN 196-2)
- Contingut de clorurs (UNE 80 217)
- Puzolanicitat (UNE EN 196-5)
- Resistència a la compressió (UNE EN 196-1)
- Temps d’enduriment (UNE EN 196-3)
- Estabilitat de volum (UNEI EN 196-3)
A més, almenys una vegada cada tres mesos (per tant, un total de 4 vegades durant els 12
mesos d’execució) es comprovaran mitjançant els assajos corresponents els components del
ciment, el principi i fi d’enduriment, la resistència a compressió i l’estabilitat de volum.

En el cas de les característiques físic-mecàniques els assajos a realitzar seran:
6.4. CONTROL DEL FORMIGÓ ELABORAT
- Resistència a la fragmentació de l’àrid (assaig Los Angeles) (UNE EN 1097-2)

El control del formigó comprendrà el de la seva resistència, docilitat i durabilitat.

- Absorció d’aigua dels àrids (UNE 1097-6)

La presa de mostres es realitzarà d’acord amb l’indicat en UNE EN 12350-1, podent estar
presents en la mateixa els representants de la Direcció facultativa, del Constructor i del
Subministrador del formigó.

- Estabilitat enfront de dissolucions de sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) (només en cas de
classe d’exposició H o F)
- Contingut de fins (UNE-EN 933-1) (només fracció gruixuda)

6.4.1. CONTROL DE LA DOCILITAT
Finalment, en relació a la granulometria de l’àrid empleat es realitzaran els següents assajos:
- Anàlisi granulomètric complet per tamisatge (UNE en 933:1)
- Determinació del coeficient de forma de la fracció gruixuda (UNE 7238:71)

La consistència del formigó s’haurà d’ajustar a l’establerta en el Plec de condicions. El control es
realitzarà en obra mitjançant el mètode d’assentament del con de Abrams (UNE 12350-2),
determinant el valor de la consistència sempre que es fabriquin provetes cilíndriques per
controlar la resistència, i en aquells casos en què ho ordeni el Director de les obres com a criteri
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d’acceptació d’una pastada. Només s’acceptaran aquelles masses que es mantinguin dins del
rang que estableix la EHE tenint en compte el tipus de consistència establert.

TABLA 86.5.4.1
TAMAÑO MÁXIMO DE LOS LOTES DE CONTROL DE LA RESISTENCIA, PARA HORMIGONES
SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO
Límite superior
TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Elementos o
Elementos o grupos
grupos de
de elementos que
elementos que
funcionan
Macizos (3)
funcionan
fundamentalmente a
fundamentalmente
flexión (2)
a compresión (1)
Volumen de hormigón
100 m3
100 m3
100 m3
Tiempo de hormigonado
2 semanas
2 semanas
1 semanas
Superficie construida
500 m2
1.000 m2
-

6.4.2. CONTROL DE LA DURABILITAT
El paràmetre emprat per al control de la durabilitat del formigó serà la profunditat de penetració
de l’aigua. El control es realitzarà amb caràcter previ a l’inici de les obres, mitjançant la
realització d’assajos segons UNE EN 12390-s, sobre un conjunt de tres provetes de formigó amb
idèntic dosatge al que s’emprarà.
6.4.3. CONTROL DE LA RESISTÈNCIA

Número de plantas

La resistència del formigó es comprovarà mitjançant assajos de resistència a compressió
efectuats sobre provetes fabricades i guarides segons UNE-EN 12390-2. Tots els mètodes de
càlcul i les especificacions d’aquesta Instrucció es refereixen a característiques del formigó
endurit obtingudes mitjançant assajos sobre provetes cilíndriques de 15x30cm.

− provetes cúbiques de 10 cm d’aresta, en el cas de formigons amb fck≥ 50 N/mm2 i sempre que
la grandària màxima de l’àrid sigui inferior a 12 mm.

2

-

(1) Pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc
(2) Vigas, forjados de hormigón, tableros de puente, muros de contención, etc.
(3) Zapatas, estribos de puente, bloques, etc

No obstant això, per a la determinació de la resistència a compressió, podran emprar-se també:
− provetes cúbiques de 15 cm d’aresta, o

2

La conformitat del lot en relació amb la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjans dels
resultats obtinguts sobre dues provetes preses per a cadascuna de les N pastades controlades,
d’acord amb la Taula 86.5.4.2.
TABLA 86.5.4.2

Resistencia
característica
especificada en
proyecto fck (N/mm2)
fck < 35

En aquest cas els resultats hauran d’afectar-se del corresponent factor de conversió, segons
articulo 86.3.2 de les EHE-08.
Segons el punt 86.5.4.1 Lots de control de la resistència de la EHE-08, per al control de la seva
resistència, el formigó de l’obra es dividirà en lots, prèviament a l’inici del seu subministrament,
d’acord amb l’indicat en la Taula 86.5.4.1, excepte excepció justificada sota la responsabilitat de
la Direcció facultativa. El nombre de lots no serà inferior a tres, corresponent en aquest cas, si és
possible, cada lot a elements inclosos en cada columna de la Taula 86.5.4.1.
Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, estaran elaborades amb els
mateixos materials components i tindran el mateix dosatge nominal. A més, no es barrejaran en
un lot formigons que pertanyin a columnes diferents de la Taula 86.5.4.1.

Hormigones con distintivos de calidad
oficialmente reconocido

Otros casos

N1

N3

N1

N4

N2

N6

35 < fck  50
fck > 50

En la taula següent s’indica el nombre d’assaig necessari en la totalitat de l’obra:

Fck (N/mm2)

VOLUM (m3)

Nº DE LOTS

Nº DE
PASTADES

Nº
PROVETES

Arqueta sortida parshall

30

35

1

3

6

Arqueta repartiment a trac.biològic

30

38,00

1

3

6

Arquetes de mesura de cabal

30

46,50

1

3

6

Reactors biològics

30

2237,38

23

3

138

Edifici bufadors

30

30
TOTAL

1
27

3
15

6
162

ELEMENT
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Per a cada lot es prendran dues provetes sobre les quals es realitzaran els següents assajos:
Amb els resultats obtinguts per a cada lot s’aplicaran els procediments establerts en la EHE per
obtenir la resistència estadística del lot i procedir a la seva acceptació o rebuig.

7. CONTROL DE L’ACER CORRUGAT

 Determinació de la secció equivalent (UNE 10080)
 Determinació de les característiques geomètriques (UNE 10080)
 Doblegat/desdoblegat (UNE 10080)

La conformitat de l’acer quan aquest disposi de marcat CE, es comprovarà mitjançant la
verificació documental que els valors declarats en els documents que acompanyen al citat
marcat CE permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i
en l’article 32º de la Instrucció.

D’altra banda, en dues ocasions durant la durada de les obres es realitzaran sobre una proveta
per a cada diàmetre els següents assajos:

Mentre no estigui vigent el marcat CE per als acers corrugats destinats a l’elaboració
d’armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes amb la Instrucció, així com amb EN
10.080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:

S’haurà de comprovar que cada remesa d’armadures que se subministri a l’obra va
acompanyada de la corresponent fulla de subministrament, d’acord amb l’indicat en 79.3.1.

a) La possessió d’un distintiu de qualitat amb un reconeixement oficial en vigor, conforme
s’estableix en l’Annex nº 19 de la Instrucció
b) La realització d’assajos de comprovació durant la recepció. En aquest cas, segons la quantitat
d’acer subministrat, es diferenciarà entri:
Subministraments de menys de 300 t:
Es procedirà a la divisió del subministrament en lots, corresponents cadascun a un mateix
subministrador, fabricador, designació i sèrie, sent la seva quantitat màxima de 40 tones.
Per a cada lot, es prendran dues provetes sobre les quals s’efectuaran els següents assajos:
Comprovar la secció equivalent.
Comprovar les característiques geomètriques.
Realitzar l’assaig de doblegat-desdoblegat o, alternativament, l’assaig de doblegat simple,
comprovant l’absència d’esquerdes després de l’assaig.
A més, es comprovarà, almenys en una proveta de cada diàmetre, tipus d’acer emprat i
fabricador, que el límit elàstic, la càrrega de trencament, la relació entre tots dos, l’allargament de
trencament i l’allargament sota càrrega màxima.
Subministraments iguals o superiors a 300 t:
En aquest cas, serà aplicable general l’indicat anteriorment per a subministraments més petits
ampliant a quatre provetes la comprovació de les característiques mecàniques a les quals fa
referència l’últim paràgraf.
En el present projecte totes les armadures són passives, ja que estan constituïdes per barres
d’acer corrugats no pretesades. A continuació es desglossa la totalitat de lots en què es divideix
l’obra:
ACERO
PES TOTAL (Kg) Nº DE LOTS
Armadures murs
243530,91
7
Armadures lloses
199485,36
5
Armadures Pilons
71370
2

 Límit elàstic, càrrega de ruptura i allargament en ruptura (UNE-EN10002).

Així mateix, haurà de comprovar que el subministrament de les armadures es correspon amb la
identificació de l’acer declarada pel fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura,
d’acord amb l’indicat en 69.1.1. de la Instrucció. En cas de detectar-se algun problema de
traçabilitat, es procedirà al rebuig de les armadures afectades pel mateix.
Per a armadures elaborades en les instal·lacions de l’obra, es comprovarà que el Constructor
manté un registre de fabricació en el qual es recull, per a cada partida d’elements fabricats, la
mateixa informació que en les fulles de subministrament a les quals fa referència aquest apartat.
La Direcció facultativa acceptarà la documentació de la remesa d’armadures, després de
comprovar que és conforme amb l’especificat en el projecte.

8. CONTROL DE L’ACER LAMINAT
Es dividirà cadascuna de les partides en unitats d’inspecció per realitzar els assajos de recepció
necessaris per garantir que el producte subministrat compleix les característiques que garanteix
el fabricant. Cada unitat d’inspecció es compondrà de productes de la mateixa sèrie i de la
mateixa classe d’acer. Les mostres es prendran segons s’indica en la norma DB ES-A en la seva
capitulo 12.
Sobre una mostra per unitat d’inspecció es realitzaran els següents assajos:
- Determinació de les característiques geomètriques (UNE 36068)
- Assaig de tracció (UNE 7 474-1)
- Assaig de doblegat (UNE 7 472)
- Assaig de flexió (UNE 7475-1)
- Assaig de resistència (UNE 7 475-1). En aquest cas es realitzarà sobre tres provetes.
- Duresa Brinell (UNE 7 422)
- Assajos químics, per determinar el contingut dels següents elements: carboni, fòsfor, sofre,
nitrogen, silici i manganès.
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11. CONTROL DE COMPACTACIÓ DEL SÒL
S’acceptarà la unitat d’inspecció si tots els assajos són acceptables.

Es realitzarà en primer lloc una anàlisi d’identificació del sòl extret de l’excavació i sobre el
material aportat de préstec proposat, consistent en els següents assajos:

9. CONTROL DE MAONS I BLOCS
El control dels blocs i maons emprats en murs i envans es realitzarà mitjançant la divisió en lots
de la totalitat del material rebut, cadascun dels quals constarà de 5.000 peces o fraccions del
mateix material, característiques i proveïdor. De cada lot s’extraurà una mostra per al control
previ, una altra per als assajos de control i una tercera de reserva, per a eventuals assajos de
contrast.
Els assajos de control seran:

- Anàlisi granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits de Atteberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Proctor modificat (UNE 103501)
- Determinació índex CBR (103502)
- Permeabilitat (UNE 103403)
- Humitat (UNE-EN 1097-5)

- Identificació de la forma i dimensions (UNE 41.167)

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)

- Secció bruta, secció neta i índex massís (UNE 41.168)
- Absorció d’aigua (UNE 41.170)
- Succió (UNE 41.171)
- Determinació del pes mitjà (RL-88)
- Resistència a compressió (UNE 41.172)

Si els sòls compleixen el que estableix el PG-3 podrà usar-se per al farciment de la rasa en la
seva part superior i mitjana del farciment. Durant l’estès del tub es disposaran les capes de
farciment amb un gruix màxim de 20 cm, realitzant assaig de densitat in situ per cada 50 metres
de desenvolupament longitudinal i per cada capa, havent-se d’obtenir com a mínim un 90% del
Proctor modificat en tots els casos per acceptar la capa.

- Resistència tèrmica (UNE 92.204)
- Aïllament acústic (UNE 74.040/3)
- Resistència al foc (UNE 23.093)

10. CANONADES D’ACER
El proveïdor classificarà el material per lots de 200 unitats. Per a cada lot es prendran el nombre
d’unitats que permetin executar la totalitat dels assajos, que seran:
- Identificació visual (UNE-EN 10224)
- Assaig de xafat (UNE-EN 10223)
- Expansió d’anell (UNE-EN 10234)
- Ruptura a pressió hidràulica interior
Els criteris d’acceptació de lots són els que s’especifiquen en el Plec de Prescripcions tècniques
generals per a canonades de proveïment d’aigua.

12. CONTROL DE QUALITAT DELS EQUIPS
12.1 INSPECCIÓ EN TALLER
La intervenció de la inspecció en el control de qualitat dels equips comprèn la inspecció dels
materials i equips electromecànics definits i acordats amb la Direcció d'Obra i/o l'Assistència
Tècnica a la Direcció d'Obra d'acord amb el que s'estableix en el Manual de Programes de Punts
d'Inspecció (P.P.I.) del projecte.
Abans de l'inici del procés d'inspecció, el subministrador haurà d'emetre un Avís d'Inspecció en
taller segons PPI d'aplicació (amb tota la documentació tècnica relativa als equips a
inspeccionar, comanda, de les especificacions tècniques, dels .P.I.’s aplicables i les instruccions
de distribució de la documentació), tant a l’empresa de control com a la constructora. Aquesta
última emetrà un avís de la inspecció per a coneixement i validació per part de la D.O.
Per cada visita d'inspecció que sigui realitzada, l'Inspector emetrà un “Informe d'Inspecció” en el
qual es reflectirà com a mínim, la següent informació:
a) Número de la comanda, projecte, subministrador i/o fabricador, data d'inspecció, número
d'informe, lloc on s'ha inspeccionat.
b) Breu descripció dels equips i Relació del material inspeccionat.
c) Controls i inspeccions realitzades fent referència al P.P.I. i normes aplicables, esmentant els
aspectes controlats.
d) Proves realitzades i presenciades segons el procediment aplicable del fabricant.
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e) Resultat de les proves i inspeccions realitzades.
f) Informa de les No Conformitats oposades durant el procés d'inspecció, si n'hi hagués.
g) Estat dels emmagatzematges.
h) Previsions de lliurament, desviacions.
i) Estat de la fabricació en general.
j) Qualsevol suggeriment donat per l'Inspector al fabricant per a millorar la qualitat o el lliurament
del material de l'equip.

i) Certificats de Neteja (sorrejat per a acer carboni), decapatge (per a acer inoxidable) i
emprimació i acabats de pintura, gruixos de capa seca emprimació i acabats.
j) Certificats de laboratoris oficials, quan escaigui.
k) Certificació d'Organismes Oficials, quan escaigui.
El lliurament dels informes es realitzarà en un temps màxim de 2 dies hàbils després de finalitzar
la inspecció.
Les observacions rellevants o no conformitats s'intentaran comunicar en el mateix dia de la visita.

k) Còpia dels Protocols de proves que s'adjuntaran a cada “Informe d'Inspecció”.

12.2. PROCEDIMENT REVISIÓ DOCUMENTAL

La distribució de l“Informe d'Inspecció” es realitzarà seguint les instruccions de distribució de la
documentació elaborades per a cada projecte.

Es procedirà a una revisió documental amb la seva consegüent emissió d'informe amb resultat
per a validar equips la inspecció en taller dels quals es consideri.

Quan en una inspecció es realitzin proves i assajos segons el que s'estableix en el corresponent
P.P.I., s'adjuntarà a aquest “Informe d'Inspecció”, una còpia dels protocols de proves,
degudament signats pel fabricant i l'Inspector.

12.3. INSPECCIONS DEL MUNTATGE, SEGUIMENT I PROVES DE POSADA EN MARXA
D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS EN LA PLANTA.

En el cas que el fabricant no pugui emetre el Protocol de proves o assajos corresponent en el
moment de realitzar les proves i assajos establerts, l'Inspector reflectirà en el “Informe
d'Inspecció” la descripció de les proves o assajos, les dades tècniques bàsiques de les mateixes
i els resultats obtinguts, amb la valoració dels mateixos respecte a les especificacions, les
normes i els requisits contractuals de la comanda.
Quan de nou es realitzi la inspecció i el resultat de la mateixa sigui satisfactori, l'Inspector emetrà
una “Nota d'Acceptació”
El “Dossier de Qualitat” haurà d'estar signat i segellat pel Responsable de Qualitat del fabricador
i/o subministrador i també revisat, signat i segellat en conformitat per l'Inspector en la primera
pàgina del dossier i en els protocols de proves i assajos presenciats.
Serà responsabilitat de cada fabricant el disposar de la documentació completa i correcta
aplicable per a la seva revisió/signa/segell en el dia de la visita.
El “Dossier de Qualitat” haurà de contemplar com a mínim els següents documents:
a) Certificats de conformitat dels materials del proveïdor d'acord amb la norma EN 10204,
segons requereixi la Comanda i el P.P.I. aplicable.
b) Certificats del fabricant dels reductors d'acord amb la norma EN 10204, segons requereixi la
Comanda i el P.P.I. aplicable, quan escaigui.
c) Protocols de proves del fabricant dels motors elèctrics d'acord amb la norma EN 10204,
segons requereixi la Comanda i el P.P.I. aplicable, quan escaigui.
d) Procediments de Soldadura i Homologació Soldadors
e) Informe dels Assajos No Destructius realitzats, quan escaigui.
f) Acta de proves hidrostàtiques oficials per als Aparells a Pressió.
g) Protocols de les proves de funcionament del fabricant.
h) Plans i croquis dimensional dels equips.

La inspecció del muntatge dels equips electromecànics i instal·lacions es realitzarà seguint el
que s'estableix en el Manual de Programes de Punts d'Inspecció (P.P.I.) del Contractista, i
comprendrà tots els equips i instal·lacions que prèviament hagin estat acordats amb la Direcció
d'Obra i/o l'Assistència Tècnica a la Direcció d'Obra.
El muntatge dels equips i instal·lacions es realitza normalment per dos tipus d'empreses subcontractades per l'Adjudicatari de les Obres, una de tipus mecànic, que instal·la els equips de
caldereria (Comportes, Ponts Desarenadors, Decantadors, Sistemes de Canonades, etc.) i
electromecànics (Bombes, Bufadors, Agitadors, Centrífugues, etc.). i una altra de tipus elèctric
(Centres de Transformació en Mitjana Tensió) i Instal·lacions de Baixa Tensió, (Quadres i
Centres de Control de Motors, etc.).
Això implica que les planificacions de les inspeccions del muntatge han de realitzar-se a mesura
que avancen les obres, realitzant-se primerament les inspeccions del muntatge dels equips
mecànics, continuant amb les inspeccions del muntatge de les instal·lacions elèctriques i
finalment amb les inspeccions de les proves de funcionament dels equips en buit i en càrrega.
En aquestes proves es prendran els valors dels consums en borns, verificant que estan d'acord
amb els valors indicats en les corresponents plaques de característiques dels motors.
El Coordinador del projecte enviarà a la delegació designada per a la inspecció del muntatge i
proves, el corresponent “Avís d'Inspecció” amb tota la documentació tècnica disponible, és a dir,
còpia del Projecte de construcció (Mesuraments dels Equips Electromecànics), el Manual de
PPI’s, els Plecs de Prescripcions tècniques, les Especificacions del Projecte, i Especificacions
generals dels Acabats (Neteja i pintura) dels Equips, Plans de Processos, i quanta informació
tècnica estigui disponible i sigui facilitada pel Contractista o la Direcció d'Obra.
D'acord amb l'abast d'inspecció establert amb la Direcció d'Obra, la planificació i avanç de les
Obres, l'Inspector emetrà un “Informe d'Inspecció” cada mes durant els mesos de plena activitat
del muntatge dels equips i instal·lacions.
Quan per alguna raó se suspenguin temporalment el muntatge i proves en les obres, es
mantindrà una comunicació telefònica amb el Contractista i la Direcció d'Obra, per a conèixer les
expectatives de represa que permeti la continuació de les inspeccions i la represa dels “Informes
d'Inspecció”.
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Al començament dels treballs de muntatge, l'Inspector que atén les inspeccions del muntatge i
proves en la planta, mantindrà una reunió amb el Contractista i cada responsable de les
empreses sub-contractades (d'equips mecànics i de les instal·lacions elèctriques), en la qual
s'explicaran els Programes de Punts d'Inspecció del Muntatge i Proves que afecten cada subcontractista amb la finalitat d’aclarir i tenir coneixement de tots els aspectes relatius al seu
compliment, per exemple, Procediments de soldadura i Homologació de soldadors, Proves
Hidràuliques i les seves Actes de Proves, d'Estanquitat, Legalització d'Instal·lacions d'Aparells a
Pressió, de Centres de Transformació, Mesures de les Xarxes de Terra, de Caigudes de Tensió,
d'Aïllaments, de Consums, la Regulació de Relés, i els seus corresponents Protocols, etc.).En
cada “Informe d'Inspecció” es descriurà breument l'avanç del muntatge i de les proves dels
equips i instal·lacions dels diversos processos de la planta. Es descriuran també detalladament
les verificacions, controls i inspeccions realitzades en cada equip i instal·lació, així com les
proves presenciades i el resultat de les mateixes de conformitat a normes i reglaments.
L'Inspector serà responsable de realitzar el seguiment de la corresponent acció correctora per
part del sub-contractista o muntador, fins a inspeccionar de nou el defecte, la reparació o les
fugides en proves, etc. i comprovar que ha estat esmenat.
El Dossier de Qualitat deurà normalment incloure els següents documents de qualitat aportats
pels sub-contractistes mecànic i elèctric, com segueix:
a) Manual de P.P.I.’s signats.
b) Actes de Proves hidroestàtiques d'Aparells a Pressió i de les línies d'Aigua i Gas que siguin
aplicables.
c) Llistat amb els mesuraments de les Caigudes de Tensió en cada línia a motors.
d) Valors dels mesuraments de Nivell d'Aïllament de cada línia a motors.
e) Valors dels mesuraments de les Xarxes de Terra dels Centres de Transformació, dels
Ferratges i de la Xarxa de Baixa Tensió segons sigui aplicable a la planta.
f) Protocols o Actes de proves que s'estableixin per cada equip o aquells equips importants
(Motogeneradors, Turbocompressors, etc.) que sigui necessari deixar constància dels resultats
obtinguts en les proves de posada en marxa (Alineacions, Absència de Vibracions Anormals,
Absència de Temperatures anormals en Coixinets, Consums en Càrrega, Cabals registrats,

3. VIALS (VS)
Sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG)
Control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF)
4. ACER PER A ESTRUCTURES D’EDIFICACIÓ (EA)
Control de perfils d’acer per a estructures (EAP)
Control de la soldadura de perfils estructurals d’acer (EAS)
5. MATERIALS D’OBRA (AM)
Control dels materials de fàbriques de peces ceràmiques (AFC)
Control dels materials de fàbriques de peces de formigó (AFH)
Control dels materials de cobertes de peces ceràmiques (ACC)
Control dels materials de cobertes de peces de formigó (ACH)
Control dels materials de paviments de peces ceràmiques (APC)
Control dels materials de paviments de peces de formigó (APH)
Control de morters per a obra (AMC)
El Pla de autocontrol previst per els equipaments electromecànics comporten un tractament
diferent en comparació a les tasques desenvolupades directament a obra.
Els diferents subministradors quedaran contractualment compromesos en el seguiment dels seus
processos constructius amb la complementació, al llarg de la fabricació, dels documents emesos
per que assegurin un acabat conforma a les prestacions desitjades i amb les característiques
tècniques definides en les respectives comandes.

14. PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT
El pressupost d’execució material del Control de Qualitat s’estima en la quantitat de 12.664,08 €
(DOTZE MIL SIS-CENT SEIXANTA QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS).
Es presenta el pressupost detallat en annex posterior.

13. ACREDITACIÓ DELS LABORATORIS DE CONTROL DE QUALITAT
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris
competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats
en els següents apartats:
1. FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH)
Control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA)
Control del formigó i dels seus components (EHC)
Control del formigó fresc (EHF)
2. GEOTÈCNIA (GT)
Sondejos, toma de mostres i assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC)
Assaigs de laboratori de geotècnia (GTL)

15. INFORME DE SEGUIMENT
Pel subministrament de la totalitat dels equips inclosos en aquest projecte, s’establirà un Pla
d’Organització per l’adequat seguiment de l’aprovisionament i assolir que tots els documents
d’aplicació per la realització de l’obra, es distribueixin de forma correcta I que el conjunt de la
documentació sigui identificable i localitzable.
L’adjudicatari designarà a una persona que serà responsable de que tota la informació rebuda i
enviada, estigui sempre a disposició de la Direcció d’Obra.
L’adjudicatari de l’obra, elaborarà un Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAQ) de l’obra
segons els plecs i prescripcions i que abastarà els punts següents:

ANNEX XII.- PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT - 8

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

La taula següent és un exemple dels criteris d’un Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAQ)
que haurà d’establir l’empresa adjudicatària
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Acta d’aprovació del PAQ
Control de versions del PAQ
Índex del PAQ
Condicionants d’execució
Organigrama i funcions
Control de la documentació
Revisió del projecte
Compres i contractació
Activitats d’obra / Zonificació
Materials a controlar i recepció

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Programes de punts d’inspecció (PPI)
Control i proves de les unitats d’obra
Controls d’equips de mesura, inspeccions,
Plans especials d’obra
Registre i tractament de no conformitats
Accions correctores de no conformitats
Identificació i traçabilitat de materials/equips
Auditoria de qualitat
Emmagatzematge i manipulació de material
Pla d’assajos d’elements
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ANNEX: PRESSUPOST DEL CONTROL DE QUALITAT

ANNEX XV.- PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT –Pressupost
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AMIDAMENTS
Control de qualitat

Pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES
Nº
U
Descripció

Amidament

Pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES
Nº
U
Descripció

1.1.- Dipòsit
1.1.4

1.1.6

1.1.7

U

U

U

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254

1.3.2
Total U ......:

1,000

Total U ......:

1,000

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115

1.3.3

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
Total U ......:

1.1.8

U

U

1.3.5

1.3.6

U

U

U

1,000

Total U ......:

1,000

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
Total U ......:

1,000

Total U ......:

1,000

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501
1,000

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 i UNE 103104
Total U ......:

1,000

1,000
U

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357
Total U ......:

Total U ......:

Total U ......:

1.3.11
1.1.12

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938
Total U ......:

1,000

2,000
1.3.10

U

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 i UNE 103104
Total U ......:

1.1.11

U

Total U ......:

1,000
1.3.8

1.1.10

U

1,000

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601

2,000

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103500
Total U ......:

U

Total U ......:
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

1,000

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501
Total U ......:

1.1.9

1.3.4

U

Amidament

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938

3,000

Total U ......:

5,000

1.4.- Arquetes
1.1.13

U

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
Total U ......:

1,000

1.4.8

U

1.2.- Cambra de claus

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501
Total U ......:

1.2.3

U

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601
Total U ......:

1.4.9

U

1,000

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103500
Total U ......:

1.2.5

U

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
Total U ......:

1.4.10

U

1,000

U

U

1,000

1.4.11

U

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 i UNE 103104
Total U ......:

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938
Total U ......:

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
Total U ......:

1.5.4

U

1,000

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
Total U ......:

U

3,000

1,000

1.3.- Edifici d'impulsió
1.3.1

9,000

1,000
1.5.3

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501
Total U ......:

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 i UNE 103104
Total U ......:

1.2.11

U

1,000
1.5.2

1.2.10

1,000

1,000

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501
Total U ......:

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938

1.5.- Canonades
1.5.1

U

U

Total U ......:

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
Total U ......:

1.2.8

1,000

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
Total U ......:

1.2.7

1,000

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 i UNE 103104
Total U ......:

1.2.6

1,000

3,000

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
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Pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES
Nº
U
Descripció

Amidament

Pressupost parcial nº 2 OBRA CIVIL
Nº
U
Descripció

Amidament

2.1.- Dipòsit
1.5.5

1.5.6

U

U

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

2.1.1

Total U ......:

1,000

Total U ......:

9,000

U

Total U ......:
Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1
Total U ......:
U

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357
Total U ......:

10,000

1,000

45,000
2.1.3

U

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938
Total U ......:

1.5.8

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
2.1.2

1.5.7

U

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2
Total U ......:

9,000

10,000

2.2.- Cambra de claus
1.5.9

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
Total U ......:

4,000

2.2.1

U

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
Total U ......:

2.2.2

U

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1
Total U ......:

2.2.3

U

2,000

1,000

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2
Total U ......:

2,000

2.3.- Edifici d'impusió
2.3.1

U

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
Total U ......:

2.3.2

U

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1
Total U ......:

2.3.3

U

U

U

U

1,000

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1
Total U ......:

2.3.6

1,000

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-2
Total U ......:

2.3.5

1,000

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
Total U ......:

2.3.4

15,000

1,000

Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades,
segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.
Total U ......:

1,000

2.4.- Arquetes
2.4.1

U

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
Total U ......:

2.4.3

U

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2
Total U ......:
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Pressupost parcial nº 3 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Nº
U
Descripció
3.1

Amidament

Partid alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat dels equips segons annex XV
Total ......:
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PRESSUPOST
Control de qualitat

Pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES
Num.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

1.1.- Dipòsit
1.1.4

U

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT
254

1,000

88,61

88,61

1.1.6

U

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons
la norma NLT 115

1,000

81,06

81,06

1.1.7

U

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000

120,95

120,95

1.1.8

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor
modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

2,000

64,53

129,06

1.1.9

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

1,000

47,92

47,92

1.1.10

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i
límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 i UNE 103104

2,000

36,13

72,26

1.1.11

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938

1,000

13,65

13,65

1.1.12

U

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

3,000

136,56

409,68

1.1.13

U

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons
la norma NLT 103

1,000

12,77

12,77

Total 1.1.- 1.01 Dipòsit:

975,96

1.2.- Cambra de claus

Pressupost: Control Qualitat Dip La Granada

1.2.3

U

Determinació del inflament lliure pel mètode del
edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601

1,000

104,16

104,16

1.2.5

U

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat de potàsic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103204

1,000

43,16

43,16

1.2.6

U

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons
la norma NLT 115

1,000

81,06

81,06

1.2.7

U

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000

120,95

120,95

1.2.8

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor
modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

1,000

64,53

64,53

1.2.10

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i
límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 i UNE 103104

1,000

36,13

36,13

1.2.11

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938

1,000

13,65

13,65

Total 1.2.- 1.02 Cambra de claus:

463,64

1.3.- Edifici d'impulsió
1.3.1

U

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs
guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114

1,000

38,99

38,99

1.3.2

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103101

1,000

31,70

31,70

1.3.3

U

Determinació del inflament lliure pel mètode del
edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601

1,000

104,16

104,16

1.3.4

U

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT
254

1,000

88,61

88,61

1.3.5

U

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat de potàsic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103204

1,000

43,16

43,16

1.3.6

U

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons
la norma NLT 115

1,000

81,06

81,06

1.3.8

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor
modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

1,000

64,53

64,53
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Pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES
Num.
U
Descripció
1.3.10

1.3.11

U

U

Amidament

Preu (€)

Import (€)

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i
límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 i UNE 103104

1,000

36,13

36,13

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938

5,000

13,65

68,25

Total 1.3.- 1.03 Edifici d'impulsió:

556,59

1.4.9

U

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor
modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

1,000

64,53

64,53

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

1,000

47,92

47,92

1.4.10

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i
límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 i UNE 103104

1,000

36,13

36,13

1.4.11

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938

1,000

13,65

13,65

Total 1.4.- 1.04 Arquetes:

162,23

1.5.2

U

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor
modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501

9,000

64,53

580,77

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i
límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 i UNE 103104

3,000

36,13

108,39

1.5.3

U

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat de potàsic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103204

1,000

43,16

43,16

1.5.4

U

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs
guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114

3,000

38,99

116,97

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000

120,95

120,95

1.5.5

U

U

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons
la norma NLT 103

9,000

12,77

114,93

1.5.7

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938

45,000

13,65

614,25

9,000

136,56

1.229,04

U

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

1.5.9

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103101

Import (€)

2.1.1

U

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració
de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

10,000

99,26

992,60

2.1.2

U

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000

17,95

17,95

2.1.3

U

Mesura de la consistència pel mètode del con
d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

10,000

18,62

186,20

Total 2.1.- 2.01 Dipòsit:

1.196,75

2.2.1

U

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració
de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,000

99,26

198,52

2.2.2

U

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000

17,95

17,95

2.2.3

U

Mesura de la consistència pel mètode del con
d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

2,000

18,62

37,24

Total 2.2.- 2.02 Cambra de claus:

253,71

2.3.- Edifici d'impusió

1.5.6

1.5.8

Preu (€)

2.2.- Cambra de claus

1.5.- Canonades
1.5.1

Amidament

2.1.- Dipòsit

1.4.- Arquetes
1.4.8

Pressupost parcial nº 2 OBRA CIVIL
Num.
U
Descripció

4,000

31,70

126,80

Total 1.5.- 1.05 Canonades:

3.055,26

Total pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES:

5.213,68

2.3.1

U

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració
de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

15,000

99,26

1.488,90

2.3.2

U

Determinació del límit elàstic per a una deformació
romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1

1,000

63,26

63,26

2.3.3

U

Determinació de les característiques geomètriques
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000

82,25

82,25

2.3.4

U

Assaigs complets d'una proveta de malla
electrosoldada de dos calibres per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

1,000

342,42

342,42

2.3.5

U

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000

17,95

17,95

2.3.6

U

Prova
d'estanquitat
de
coberta
plana
impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades,
segons la norma UNE 104401,
incloent la realització d'inspecció i informe final.

1,000

455,68

455,68

Total 2.3.- 2.03 Edifici d'impusió:

2.450,46

2.4.- Arquetes
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2.4.1

U

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració
de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

1,000

99,26

99,26

2.4.3

U

Mesura de la consistència pel mètode del con
d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

1,000

18,62

18,62

Total 2.4.- 2.04 Arquetes:

117,88

Total pressupost parcial nº 2 OBRA CIVIL:

4.018,80
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Pressupost parcial nº 3 EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Num.
U
Descripció
3.1

Partid alçada d'abonament íntegre per al control de
qualitat dels equips segons annex XV

Amidament
1,000

Preu (€)

Import (€)

3.431,60

3.431,60

Total pressupost parcial nº 3 EQUIPS ELECTROMECÀNICS:

3.431,60

Pressupost d'execució material

Import (€)

1 MOVIMENT DE TERRES
1.1.- Dipòsit
1.2.- Cambra de claus
1.3.- Edifici d'impulsió
1.4.- Arquetes
1.5.- Canonades
2 OBRA CIVIL
2.1.- Dipòsit
2.2.- Cambra de claus
2.3.- Edifici d'impusió
2.4.- Arquetes
3 EQUIPS ELECTROMECÀNICS

5.213,68
975,96
463,64
556,59
162,23
3.055,26
4.018,80
1.196,75
253,71
2.450,46
117,88
3.431,60
Total .........:

12.664,08

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOTZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS.
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ANNEX XIII.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
1

INTRODUCCIÓ

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de
residus procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la
demolició d’immobles i infraestructures antigues.
Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica
per als residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva
producció i gestió, amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge,
valorització i adequat tractament dels materials destinats a l’eliminació.
El present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, es redacta d’acord amb les
obligacions del productor de residus establertes a l’article 4.1. del Real Decreto 105/2008, de 1
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y
demolición, el qual s’institueix com una peça fonamental de la política espanyola sobre Residus
de Construcció i Demolició (RCD). Aquest RD aplica el principi de responsabilitat del productor, el
de prevenció de residus i la responsabilitat de tots els agents que intervenen en la cadena de
producció i gestió dels RCD (promotors, projectistes, direccions facultatives, constructors,
gestors, etc.).
Tanmateix, l’annex es redacta segons el Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el
programa de Gestió de Residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
Segons el RD 105/2008, el productor de residus, sense perjudici de les obligacions establertes
per la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos modificada por la Ley 62/2003, i la normativa
general de residus autonòmica vigent, està obligat a disposar de la documentació la correcta
gestió dels residus generats a la seva obra. En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística,
haurà de constituir si procedeix, la fiança o garantia financera que asseguri el compliment dels
requisits establerts a l'esmentada llicència, en relació als RCD de l’obra.
En relació amb el posseïdor (normalment, el contractista de les obres) de RCD, l’article 5 dei RD
105/2008 estableix, les seves obligacions, indicant-ne, entre d’altres, que la persona física o
jurídica que executi l’obra té l’obligació de presentar a la propietat de la mateixa un pia per
reflectir com portarà a terme les seves obligacions en relació amb el RCD generats. El posseïdor
dels RCD estarà obligat pagar els costos de la gestió dels residus, així com a presentar al
productor la documentació de seguiment de la correcta gestió dels RCD generats durant les
obres.

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 per la següent normativa:
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NORMATIVA COMUNITÀRIA
Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (1
Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (1 )
Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos (1 )
Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva
2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (1 )
Directiva 2015/1127 de la Comissió, de 10 de juliol de 2015, per la qual es modifica l'annex II de la
Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell , sobre els residus i per la qual es deroguen
determinades Directives.1.MODIFICA Directiva 2008/98/CEdel Parlament Europeu i del Consell, de 19
de novembre de 2008 sobre els residus i per la que es derogen determinades Directives.2. Correcció
d'errors de la Directiva 2015/1127 de la Comissió, de 10 de juliol de 2015, per la qual es modifica
l'annex II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento i del Consell, sobre els residus i per la que es
derogan determinades Directives.
Directiva 2013/56/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es
modifica la Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les piles i acumuladors
i als residus de piles i acumuladors, pel que fa a la posada al mercat de piles i acumuladors portàtils
que continguin cadmi, destinats a utilitzar-se en eines elèctriques sense fils, i de piles botó amb un baix
contingut de mercuri, i es deroga la Decisió 2009/603 / CE de la Comissió.
Directiva 2012/19/UE del Parlament europeo i del Consell de 4 de juliol de 2012 sobre residus
d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell de 13 de desembre de 2011 relativa a
l'avaluació de les repercusions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.
Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les
emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació).1. DEROGA les Directives
78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 1999/13/CE i 2000/76/CE, amb efectes a partir del 7 de gener
de 2014, en els termes de l’article 81.2. Correcció d'errors de la Directiva 2010/75/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control
integrats de la contaminació)
Directiva 2009/148/CE del Parlament Europeo i del Consell, de 30 de novembre de 2009, sobre la
protecció dels treballadors els riscos relacionats amb l'exposició l'amiant durant el treball.
Directiva 2008/103/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 per la qual es
modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a les piles i acumuladors i els residus de piles i acumuladors.
Directiva 2008/99/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, relatiu a la
protecció del medi ambient mitjançant el Dret penal.
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 sobre els
residus i per la que es derogen determinades Directives.1. MODIFICA el Reglament (UE) no
1357/2014 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, pel qual se substitueix l'annex III de la
Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen
determinades Directives2. MODIFICADA per Directiva 2015/1127 de la Comissió, de 10 de juliol de
2015, per la qual es modifica l'annex II de la Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell
, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades Directives.

Directiva 2008/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2008, que modifica la
Directiva 2002/95/CE sobre restriccions a la utilizació de determinades substàncies perilloses en
aparells elèctrics i electrònics, pel que es refereix a les competències d'execució atribuïdes a la
Comissió.
Directiva 2008/34/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2008, per la qual es
modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), pel que es
refereix a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió.
Directiva 2008/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2008, que modifica
la Directiva 2006/66/CE relativa a las piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors, pel que
es refereix a les competències d'ejecució atribuïdes a la Comissió.
Directiva 2008/1/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relativa a la
prevenció i al control integrats de la contaminació .
Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de setembre de 2006, relativa a les
piles i acumuladors i els residus de piles i acumuladors i per la que es deroga la Directiva 91/157/CEE
1. MODIFICADA per la Directiva 2008/103/CE
Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2006, sobre la gestió dels
residus d'indústries extractives i per la que es modifica la Directiva 2004/35/CE
Directiva 2005/20/CE del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de 2005, per la que es
modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos.
Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, de Responsabilitat
mediambiental, amb relació a la prevenció i reparació de danys mediambientals
Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, per la que es
modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d'envaso
Directiva 2003/108/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de desembre de 2003, per la qual es
modifica la Directiva 2002/96/CE relativa als residus d'aparells elèctrics i electrònics
Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener de 2003, sobre residus
d'aparells elèctrics i electrònics. (RAEE).1. MODIFICADA per la Directiva 2003/108/CE.
2. MODIFICADA per la Directiva 2008/34/CE
Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de desembre, relativa a la incineració
de residus.1. MODIFICADA per la Directiva 2013/30/ UE de 12 de juny de 2013.2. MODIFICADA per la
Directiva 2009/31/UE de 23 d'abril de 2009
Directiva 1999/31/CE del Consell, de 26 d'abril de 1999, relativa al l'abocament dels residus.1.
MODIFICADA per la Directiva 2011/97/UE del Consell, de 5 de desembre de 2011 pel que fa els criteris
específics per a l'emmagatzematge de mercuri metàl·lic considerat residu.
Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 1994, relativa als
envasos i residus d'envasos1. MODIFICADA per la Directiva 2004/12/CE2. MODIFICADA per
la Directiva 2005/20/CE
3. MODIFICADA per la Directiva 2015/720/UE
Directiva 91/689/CEE del Consell de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos
Directiva 75/439/CEE de 16 de juny de 1975, relativa a la gestió d'olis usats.1. MODIFICADA per la
Directiva 87/101/CEE.2. MODIFICADA per la Directiva 91/692/CEE.3. MODIFICADA per la
Directiva 2000/76/CE.
4. DEROGADA per la Directiva 2008/98/CE a partir del 12 de desembre de 2010, en els termes de
l'article 41 d'aquesta norma.
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NORMATIVA NACIONAL
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
Ley 5/2013,de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
1. Modifica el articulo tercero de Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados
Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambient
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.1. Deroga la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.2. Deroga el capítulo VII sobre régimen sancionador y la disposición adicional
quinta de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Los restantes
preceptos, en lo que no se opongan a esta Ley permanecen vigentes con rango reglamentario.3.
Modificada por el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.4.Modificada en su articulo tercero por la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas
urgentes en materia de medio ambiente.5.Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio6.Modificada
por la Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.1. MODIFICADO por la Ley 6/2010.
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE).
Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC).
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases.1.MODIFICADA por Orden
AAA/1783/2013 de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases, aprobado por Real
Decreto 782/1998, de 30 d'abril.
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de
Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20).
Real Decreto 209/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de
Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña (PINFRECAT20).
Real Decreto 710/2015,, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
1.MODIFICA el Real Decreto 106/2008
Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado.1.DEROGA parcialmente el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1086,
básica de residuos tóxicos, aprovada por el Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.2.MODIFICA la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real
Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.1. MODIFICA el Reglamento de desarollo parcial de la Ley
26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobada por el Real Decreto
2090/2008, de 22 de diciembre,

Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro
Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de desarrollo
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. BOE 308,
23.12.2008; Corrección de errores BOE 73, 26.03.2009.
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.1. MODIFICADO por el Real Decreto 943/2010.2. MODIFICADO por el Real Decreto
367/2010.3. MODIFICADO por el Real Decreto 710/2015.
R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.Corrección de errores BOE 283,
23.11.2010.1. MODIFICA el Reglamento de residuos tóxicos y peligrosos aprobado por el Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.2. MODIFICA el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.3. MODIFICA el Real
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.4.
MODIFICA el Real Decreto 653/2003, de mayo de 2003, sobre incineración de residuos.5. MODIFICA
el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrònicos y la gestión de
sus residuos.6. MODIFICA el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de
neumáticos fuera de uso.7. MODIFICA el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula
la gestión de los aceites industriales usados.8. MODIFICA el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero,
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.9 . MODIFICA el Real Decreto
509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.1.
MODIFICADO por el Real Decreto 367/2010.
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados. Deroga Orden del 28/2/1989.1. MODIFICADO por el Real Decreto 367/2010
Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se
modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30
de abril.
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrònicos y la gestión de sus
residuos.1. MODIFICADO por el Real Decreto 367/2010.2. DEROGADO por Real Decreto 110/2015,
de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Real Decreto 653/2003, de 30 mayo de 2003, sobre incineración de residuos.
1. MODIFICADO por el Real Decreto 367/2010.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
1. MODIFICADO por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.
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Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y
ejecucion de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. BOE núm. 133, de
5.6.95. Modificado (anexo I) por Orden de 13 de septiembre de 1995. BOE núm. 224, de 19.9.95.
Modificado (anexo I) mediante Orden de 21 de febrero de 1997.

NORMATIVA AUTONÒMICA
Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic
Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

1.MODIFICA el Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus, i de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats.

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias
peligrosas desde tierra.

2. MODIFICA la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88. Artículos que son
legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38,
40, 41, 43, 46, 47 y Anexo I. Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.1.
MODIFICADO por el Real Decreto 367/2010. 2. DEROGADA parcialmente por el Real Decreto
180/2015

3. MODIFICA la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya.

Orden APM/1007/2017 de 10 de octubre sobre normas generales de valorización de materiales
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las
que se generaron

Correcció d'errades a la LLei 3/2015 (DOGC núm.6872, de 15.5.2015
Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic.
1. MODIFICA el text refòs de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del
21 de juliol.
2. MODIFICA la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Orden MAM 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores publicada
en B.O.E. del 12/03/2002

3. MODIFICA la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR)
2016-2022.

Correcció d'errades a la Llei 2/2014 (DOGC núm. 6565, de 19.2.2014)

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de
Residuos para el período 2008-2015.

4. MODIFICA la Llei 9/2011 , de promoció de l'activitat econòmica.
Correcció d'errades a la Llei 2/2014(DOGC núm. 6551, de 30.1.2014)
Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
1.MODIFICA la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
2.MODIFICA el text refòs de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21
de juliol
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
1. DEROGA la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
2. DEROGA la Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional quarta de la Llei
3/1998 d'IIAA.3. MODIFICAT per la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i el
sector públic.
Correcció d'errades DOGC 5771, de 9 de desembre de 2010
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus
1.DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de
novembre, reguladora de la incineració de residus3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de
modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10
de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.5.MODIFICAT per
la Llei 9/20116. MODIFICAT per la Llei 2/2014
Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes
Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental que
estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.1. DEROGADA per
la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (entrada en vigor:
11 d'agost de 2010).
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Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus
a Catalunya. 1. DEROGA el Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de
Catalunya.2. DEROGA el Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els
registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya1. DEROGA l'annex,
article 17, 18 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 dels residus de la construcció
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.2. DEROGA articles,
11, 12, 14, 10, 9, 4, 13 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.3.
DEROGA Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a
Catalunya.
Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya.
1.DEROGA Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i la
Gestió dels Residus a Catalunya
Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient
1.DEROGA Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les
característiques dels residus, excepte l'annex 7 sobre mostreig de residus.
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.
1.DEROGA el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, i el Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
2. DEROGAT l'annex, article 17, 18 Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en
matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de
Catalunya
Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de
residus en els dipòsits controlats.
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en
els edificis
Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999,
de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
1. DEROGA la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de
gestió de residus.
2. ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna publicitat
a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 de febrer de
2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999.
3. DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de
presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials.
Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament de les
deixalles i residus.

3

CONTINGUT DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

D'acord amb el RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus
de construcció i demolició, el Pla de Gestió de Residus de Construcció i Demolició en relació amb
les obres del Projecte de la renovació de l’abastament del dipòsit de La Granada a redactar per
l'empresa constructora adjudicatària de les obres, tindrà el següent contingut:
• Les mesures per a la prevenció de residus en l'obra objecte de el projecte.
• Les mesures per a la separació dels residus en obra.
• Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels RCD que es
generaran a l'obra, codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM /
304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de
residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.
• Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus que es
generaran a l'obra.
• Documentació gràfica de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de
l'obra.
• Posteriorment, aquests plans podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars
de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra.
• Les prescripcions de el plec de prescripcions tècniques particulars de el projecte, en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus
de construcció i demolició dins de l'obra.
• La gestió documental que es portarà de la gestió i control dels residus, segons ISO 14001: 2015

4

OBJECTIU I METODOLOGIA

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció de l’estudi de gestió de
residus per a les obres de la renovació de l’abastament del dipòsit de La Granada.
D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en l’obra projectada, es
realitza una estimació de la quantitat dels mateixos.
Finalment, s’ha estimat el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda.

5

MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran
una bona gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també
s’establiran vies per prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat
a tractament extern mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra.
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D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures
que a continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a
algun dels seus aspectes particulars.

8

PROCÉS DE DECONSTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS.

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de
Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 1 0/998, de 21 d'abril, es generi en una obra de
construcció o demolició.

Per a una correcta gestió dels residus generats cai tenir en compte ei 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 o infraestructura que fa possible un alt grau de
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb d’objectiu de
facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa
homogènia i exempts de materials perillosos.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l’àmbit
d’aplicació de la Directiva 91/689/CE, dei 12 de desembre.

En l’obra que ens ocupa, la decostrucció únicament es correspondrà amb el desmantellament de
les bufants obsoletes i dels talls de canonades a substituir, que en ambdós casos es derivaran
cap a l’abocador.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

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

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de
cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar
en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut
humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat
de les aigües superficials o subterrànies.

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus:

6

DEFINICIÓ DE CONCEPTES

Productor de residus de construcció i demolició:


La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o
demolició; en les obres que no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà
productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de
construcció o demolició.



La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.



L’importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció
o demolició.

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al
seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus.
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de
construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No
tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per
compte aliè.

7

TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

Com ja s’ha especificat, a l’obra en qüestió, no es generaran residus més que els propis
d’embalatge dels equips aportats.

9

QUANTIFICACIÓ DELS RESIDUS GENERATS

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de
construcció i demolició que es generarà en obra.
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o
enderrocs que es generen en obra.
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 7.2 del present annex. L’elaboració de l’estimació
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del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present
apartat.
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent:

16 05 04*
16 06 03*
16 06 04*

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus
generats poden ser reutilitzats a l’obra.

17 01 06*

CODI

Quantitat Quantitat
Prevista Prevista
(m3)
(tn)

RESIDUS

LER

aerosols buits
Piles mercuri (botó)
Piles alcalines i salines
Barreja o fraccions separades de
formigó, maons, teules i materials
ceràmics, que contenen substàncies
perilloses
Residus de construcció (fins i tot
barrejats) que contenen substàncies
perilloses.

1
0
0

0,1
0
0

0

0

1

1,7

17 05 03*

Terres i roques contaminades

0

0

17 06 04*

Materials d’aïllament diferents dels 17
06 01 i 03

0.19

0.10

0

0

0.5

0.09

17 09 03*

Tipologia

DEMOLICIÓ OBRA EXISTENT
17 05 04

Terres y petris

0

Inert

17 01 01

Formigó

0

Inert

20 01 21*

tubs fluorescents

17 04 07

Metalls barrejats

No Especial

15 01 10*

Especial

17 09 04
17 03 02

0

Residus barrejats de la construcció i
de la demolició diferents dels
especificats en els codis 170901,
170902 i 170903*
Asfalt

0

No Especial

30

No Especial

RESIDU PERILLÓS
17 06 05*
15 01 10*
15 01 10*

Material
amb
fibrociment
(desenvolupament en m2 canonada)
Envasos que contenen restes de
substàncies
perilloses
o
estan
contaminades per elles
Envasos que contenen restes de
substàncies
perilloses
o
estan
contaminades per elles

0
10,4

0,63

3.10

0.16

08 01 11*

Residus sobrants de pintura i vernís

0,384

08 01 19*

Suspensions aquoses que contenen
pintura o vernís amb substàncies
perilloses

0.840

0,62

13 01 01*

Altres olis hidràulics

0,38

0, 19

13 02 08*

Altres olis usats de motor
transmissió mecànica i lubricants

0,38

0,19

13 07 03*

Hidrocarburs amb aigua

0

0

14 06 03*

Sobrants de dissolvents halogenats

0.29

0.14

15 02 02*

Absorbents i draps de neteja que
contenen substàncies perilloses

0.19

0,1

16 01 21*

Desencofrants, líquids de curat,
plastificants, fluïdificants

0

0

de

0,22

10 GESTIÓ DELS RESIDUS
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi 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 poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos:
T 11- Deposició de residus inerts.
Formigó
Metalls
Vidres, plàstics
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició.
Formigó, maons
Materials ceràmics
Vidre
Terres
Paviments
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt
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V 11- Reciclatge de paper i cartó



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.

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 83- Compostatge
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:


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.

10.1 GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o
provoquen reaccions nocius 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.

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. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa
adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus 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 transvasament 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 l’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

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta
categoria els següents:

La data d’envasament
La naturalesa dels rics que presenten els residus



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.

Respecte als olis usats, 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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10.2 GESTORS DE RESIDUS
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també
diferent. Per a l’obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina
web de l’Agència Catalana de Residus:

http://www.arc-cat. net/ca/home.asp
En el nostre cas, no hi ha residus suficients de caràcter de residus de la construcció per tal de
donar pautes dels més propers

10.3 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
En aquest apartat s'indiquen les operacions de reutilització, reciclatge, valorització o eliminació a
què es destinaran els residus que es generaran a l'obra. S'inclouen dues opcions en aquells
casos en què sigui possible.

CODI

RESIDUS

Tractament

Destí

Tipologia

LER

08 01 19*

Suspensions aquoses que contenen
pintura o vernís amb substàncies
perilloses

13 01 01*

Altres olis hidràulics

13 02 08*

Altres olis usats de motor de
transmissió mecànica i lubricants

13 07 03*

Hidrocarburs amb aigua

14 06 03*

Sobrants de dissolvents halogenats

15 02 02*

Absorbents i draps de neteja que
contenen substàncies perilloses

Reciclatge
/Abocador

16 01 21*

Desencofrants, líquids de curat,
plastificants, fluïdificants

Abocador

16 05 04*

aerosols buits

Destí de
seguretat

16 06 03*

Piles mercuri (botó)

Destí de
seguretat

16 06 04*

Piles alcalines i salines

DEMOLICIÓ OBRA EXISTENT

Reciclatge
/Abocador
Reciclatge
/Abocador
Reciclatge
/Abocador

Gestor
autoritzat
Gestor
autoritzat
Gestor
autoritzat

17 09 04

Residus barrejats de la construcció i
de la demolició diferents dels
especificats en els codis 170901,
170902 i 170903*

Reciclatge
/Abocador

Gestor
autoritzat

No Especial

17 03 02

Asfalt

Reciclatge
/Abocador

Gestor
autoritzat

No Especial

17 05 04

Terres y petris

17 01 01

Formigó

17 04 07

Metalls barrejats

RESIDU PERILLÓS
17 06 05*
15 01 10*
15 01 10*
08 01 11*

Material
amb
fibrociment
(desenvolupament en m2 canonada)
Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan
contaminades per elles
Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan
contaminades per elles
Residus sobrants de pintura i vernís

Destí de
seguretat

Gestor
autoritzat RP

Destí de
seguretat

Gestor
autoritzat RP

Destí de
seguretat

Gestor
autoritzat RP

Reciclatge
/Abocador

Gestor
autoritzat RP

Inert
Inert

17 01 06*

17 09 03*

No Especial

Barreja o fraccions separades de
formigó, maons, teules i materials
ceràmics, que contenen substàncies
perilloses
Residus de construcció (fins i tot
barrejats) que contenen substàncies
perilloses.

17 05 03*

Terres i roques contaminades

17 06 04*

Materials d’aïllament diferents dels
17 06 01 i 03

20 01 21*

tubs fluorescents

15 01 10*

Especial

Destí de
seguretat

Gestor
autoritzat RP

Reciclatge
/Abocador
Reciclatge
/Abocador
Reciclatge
/Abocador

Destí de
seguretat

Gestor
autoritzat RP
Gestor
autoritzat RP
Gestor
autoritzat RP
Gestor
autoritzat RP
Gestor
autoritzat RP
Gestor
autoritzat RP
Gestor
autoritzat RP
Gestor
autoritzat RP
Gestor
autoritzat RP

Destí de
seguretat

Gestor
autoritzat RP

Reciclatge
/Abocador

Gestor
autoritzat RP

Reciclatge
/Abocador
Reciclatge
/Abocador
Reciclatge
/Abocador

Gestor
autoritzat RP
Gestor
autoritzat RP
Gestor
autoritzat RP
Gestor
autoritzat RP

Destí de
seguretat

Destí de
seguretat

11 MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA
En aquest capítol es relacionen les mesures que s’aplicaran a l’obra amb la finalitat de preveure i
minimitzar la producció de residus.
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11.1 MESURES GENÈRIQUES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS



En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva
naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. Es
tindrà en compte especialment la separació dels residus especials i perillosos segons la seva
naturalesa.



Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres
són diverses i afecten pràcticament totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels aspectes
més rellevants a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la
identificació de la producció de residus en cada fase d’obra i permet preveure el reciclatge del
rebuig en altres fases.
En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenta un seguit de consideracions a tenir en
compte en cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus.
11.1.1 FASE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I PROGRAMACIÓ DE L’OBRA







Per tal de minimitzar la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s’han
tingut en compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en
compte també durant la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són les següents:








Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en
l’obra. En aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present Apèndix és preveure i
quantificar les fraccions de residu que es generaran ambla finalitat d’augmentar l’eficàcia
de la seva gestió.
Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a
l’execució de l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen demés
residus sobrants d’execució.
Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que romanguin
ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d’evitar que el
trencament de peces doni lloc a residus.
Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, especialment
dels classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos.
Una barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i
eliminaria el seu potencial de reutilitzacióo reciclatge.
Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la quantitat i
millorar-ne la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una banda, el present
Annex sobre la gestió externa i, d’altra banda, durant la planificació de l’obra es recomana
l’elaboració d’un Pla de gestió residus propi que optimitzi la seva gestió. dels residus
generats durant l’obra, en el qual es proposen mesures per a la seva minimització,
reciclatge i/o gestió

Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions amb el
personal de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió dels residus i
els aspectes relacionats amb la seva minimització.
11.1.2 FASE D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les següents:







Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, l’interès
per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats.
Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) coneguin
les seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les directrius del Pla de
residus.
Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les fases
de projecte i de programació.
Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre de
vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, ja que un
cop usats es convertiran en residus.
Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que puguin
inutilitzar-los.
Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, la
separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els residus.
El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficaç de
reduir-ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del primer
moment, en recipients preparats per al seu emmagatzematge, perquè si es mesclen amb
altres de diferents, la posterior separació incrementa els costos de gestió i disminueix el
seu potencial de reciclatge.
Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes descontrolades.
Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en
el moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en
emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització.
Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els
recipients, ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que transporta
els residus, han d’estar coberts, de manera que els moviments i les accions a què es
troben sotmesos no siguin causa d’un abocament descontrolat o una caiguda de material.
Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el
malbaratament de materials durant l’execució de l’obra.

11.2 MESURES ESPECÍFIQUES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS
11.2.1 EMMAGATZEMATGE I ADQUISICIÓ DE MATERIALS D’OBRA.
Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge fins a la
utilització final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que es
realitzi una incorrecta manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es
convertiran en residus. Per aquest motiu, també caldrà aplicar les següents mesures:





Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execució de
l’obra, evitant l’acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una disminució
de la superfície disponible per altres tasques i un augment del risc que part del material es
faci malbé i esdevingui un residu.
Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris en
espais allunyats de les zones de tràfec de l’obra.
Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant lones
i/o elements separadors del sòl.
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Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en
què es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es
faci càrrec dels embalatges en què es transporten fins l’obra.
Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment perillosos.
Prioritzar l’ús de productes procedents del reciclatge de residus de la construcció davant
l’adquisició de materials nous.
Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes de
seguretat per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les condicions atmosfèriques,
etc.
Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats
propers a la ubicació de l’obra.

12 MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
12.1 CONSIDERACIONS GENERALS
En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels residus
en origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separació en
origen serà bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l’obra, com per valoritzar els
residus externament.
A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per assegurar
una correcta gestió i segregació dels residus a l’obra:











Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de Residus de
Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra.
Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a conèixer les
obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de Residus.
Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els contenidors
adequats per a cada residu.
Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels
residus per evitar que quedin restes descontrolades.
Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades.
Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal d’evitar
contaminacions.
Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el moment
en el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments
específics dins l’obra.
El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus.
En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè
complimenti la fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus degudament
segellada.
Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un període de cinc
anys.

12.2 RESIDUS NO ESPECIALS
Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de residus
ha de ser la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de
vista ambiental, sinó també des del punt de vista econòmic. D’aquesta manera es minimitzen els
residus originats d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge.
Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran de
ser aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador
específic.
Tenint en compte la tipologia de l’obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins la
mateixa obra són els següents:



Fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre que
sigui tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada
l’obra, aquesta fusta passarà a ser un residu.
Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en
operacions i instal·lacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquest material es
tractarà com un residu.

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada l’obra i,
per tant, s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l’apartat de
tractament extern dels residus.
En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra
plantejada així com l’experiència d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’un espai
destinat a la seva classificació.
Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar un plànol on es representa la distribució
proposada per a la ubicació dels punts nets o zones de recollida i emmagatzematge de residus al
llarg de l’obra. Aquests espais disposaran de zones d’acopi i/o contenidors per a la recollida de
materials com runa, ferralla, fusta, plàstic i paper-cartró, que hauran d’estar correctament
identificats i senyalitzats.
Així doncs, els contenidors necessaris a l’obra per a la gestió dels residus inerts i no especials
seran els següents:






Contenidor de 9 m3 per la segregació de les restes de metalls.
Contenidor de 9 m3 per la segregació de les fustes.
Contenidor de 9 m3 per la segregació del plàstic.
Contenidor de 9 m3 per la segregació del paper i el cartró.
Contenidor de 9 m3 per inerts.

Condicions generals d’emmagatzematge:




Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal
d’evitar una mala segregació de residus.
Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua
preferiblement.
Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones properes a la
xarxa de sanejament de la zona.
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Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat
que un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar
lloc a la caiguda de residus.
Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys.
La zona i els contenidors de residus estaran convenientment etiquetats i / o assenyalats
en l'obra mitjançant cartell indicatiu, perquè tots els treballadors de la mateixa sàpiguen el
tipus de residus a dipositar en cada un d'ells. Els contenidors estaran codificats segons la
codificació que es mostra en la següent taula, els contenidors disposaran d'un distintiu de
dimensions aproximades, amb aquesta codificació cromàtica.
TIPUS DE RESIDU
runes
banals
Paper i cartró
plàstic
vidre
fusta
metalls
terres

Residus tòxics i perillosos

TIPUS EMMAGATZEMATGE

CODI CROMÀTIC

Zona acopi base
contenidor
contenidor
contenidor
contenidor
Contenendor
Contenendor
Zona acopi base
Magatzem residus perillosos
(bidons o Bigs bags ..)

GRIS
NEGRE
BLAU
GROC
VERD
MARRÓ
TARONJA
LILA
VERMELL



Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus especials són els
següents:







Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra per part
del contractista seran les següents:




12.3 RESIDUS ESPECIALS
La generació de residus especials o perillosos (aerosols, olis minerals, terres contaminades, tòner
d’impressora, productes químics de laboratori, piles, fluorescents, etc.) es preveu que serà baixa
tenint en compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i
emmagatzemar en recipients estancs i coberts, tenint en compte les següents consideracions:
Condicions generals d’emmagatzematge:






El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els
residus entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients
estancs, etc.) i a resguard de les inclemències meteorològiques.
El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció i
contenció per a possibles vessaments accidentals de residus líquids (muret de seguretat,
material absorbent, etc).
La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes
d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant
específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i
que aquesta no sobrepassi els 6 mesos.
Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no
s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se.

1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’olis minerals.
1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos de substàncies perilloses i altres
residus especials.
1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos metàl·lics que contenen un matriu
sòlida i porosa perillosa.
1 bidó estanc de 200 litres per absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba
protectora contaminada per substàncies perilloses.
1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de filtres d’oli.
1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de terres contaminades.

12.4 GESTIÓ DELS RESIDUS DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA


La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida de residus
assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i traslladar el seu
contingut als punts nets generals de l’obra.

Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis mesos.
En cas necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació de producció de residus
especials i la durada de l’obra, es sol·licitarà a l’Agència de Residus de Catalunya el
permís corresponent d’emmagatzematge de residus especials a l’obra per un període
superior a sis mesos.










Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Estudi
de Gestió de Residus.
Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic, si s’escau, prèvia implantació i es
gestiona com a residu especial cas que es tracti d’un terreny contaminat.
Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, palets
de fusta, bidons...
Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria
orgànica en abonament...
Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. Confirmar
que l’escenari més adequat per situar la zona de classificació i emmagatzematge de
residus d’obra, intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc., és el definit al
present Estudi, i, en cas que no ho sigui, definir una ubicació més adequada.
Col·locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on es senyala amb claredat la zona de
classificació i disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els
materials que es poden dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestió dels
residus.
Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració.
Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre.
Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de
recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen
considerablement les possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels
problemes d’expansivitat que ocasionen, es recomana gestionar los per separat de la
fracció pètria anomenada runa neta).
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Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar-los en el mateix emplaçament, deixant
constància escrita de la quantitat.
Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat.
Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb
contingut d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc.
Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que
proporcionen aquest servei.
Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines.
Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives amb l’objectiu
de la sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontracta.
Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera,
sobretot en el cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i
d’acord amb la legislació vigent.
Es farà un seguiment per detectar possibles abocaments incontrolats. En cas de detecció
es procedirà immediatament al seu control i neteja.
Es crearà un protocol d’actuació per a dur a terme les operacions que tinguin risc de
vessament de substàncies potencialment contaminants

13 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE RESIDUS
13.1 CONSIDERACIONS GENERALS
Segons la tipologia de residus generada i la planificació de la seva generació realitzada, en
primer lloc s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser reutilitzats dins
de la mateixa obra.
Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valorització o
reciclatge extern a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant la seva
transformació o trituració (fomentant per exemple l’obtenció d’àrids reciclats, reciclatge de fusta,
reciclatge d’acer o ferro, etc.).
L’ultima opció a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és
l’abocament controlat dels residus en abocadors controlats autoritzats.
Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals
s’emmarca legalment tant a nivell autonòmic com estatal. A nivell català la normativa vigent es
basa en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus, que deroga les anteriors disposicions en aquesta matèria i 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 dels residus de la construcció i demolició,
i del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. A nivell estatal, es troba
regulada per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, a més de les
disposicions que estableix el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.

13.2 REUTILITZACIÓ DE RESIDUS
La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de la
mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des
del punt de vista econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els residus originats d’una
forma menys complexa i costosa que el reciclatge.
Tal i com s’ha comentat anteriorment, les terres d’excavació no es consideren un residu, atès que
es tracta de terres netes, sense cap modificació de la seva composició original i per tant no es
tracta en el present annex. Les seves possibles gestions s’especifiquen en l’annex de Mesures
correctores d’impacte ambiental, prioritzant la seva reutilització en altres obres i la utilització com
a millora de terrenys o per a la restauració d’activitats extractives, deixant com a última opció la
gestió a través d’un abocador de terres i runes.
Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva
perillositat. Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé
dipositar-los en un abocador específic.
13.3 TRACTAMENT EXTERN DELS RESIDUS
Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor
autoritzat, essent els següents: valorització i eliminació.
Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos
continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i
la valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la
finalitat d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valorització energètica fa referència a les
gestions d’aprofitament energètic dels residus com a combustibles.
Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats
en abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador
controlat autoritzat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos,
hauran de dipositar-se en un abocador específic per aquest tipus de productes i, en alguns casos,
hauran de ser sotmesos a un tractament especial perquè deixin de representar una amenaça per
al medi.
A la fitxa següent es detalla la gestió externa dels residus generats durant l’obra.
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també
diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web
de l’Agència Catalana de Residus:

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp

14 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA
Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments
separatius o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal
d’aconseguir la separació dels residus es duran a terme les següents accions:
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Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:
restes de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc.

En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, llaunes i
plàstics, vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els demés residus com
restes de ferralla, fusta i altres es podran aplegar separadament.
Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de
l’obra, almenys, un cop per setmana.




Gestió de residus especials:
S’aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions següents:


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



Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el
condicionament de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar
correctament des del començament de la fase constructiva.



Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de la
correcta gestió de cadascun d’ells.
Gestió de residus no especials:





S’aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent:







Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i abassegament de
material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra.
Al definir les diferents àrees S’aconsella prendre les mesures necessàries per tal
d’aconseguir:
a) La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge.
b) Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres.
c) La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels límits físics
de l’obra, sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a excepció que es
disposi d’un permís exprés de l’autoritat competent
Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjançant etiquetes de
gran format i resistents a l’aigua.
Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja que un
contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la
caiguda de residus.
Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys.
S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i els
sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de punts
específics de recollida definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les
formigoneres hauran de complir les següents condicions:
a) Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts.
b) Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés.
c) Senyalitzar-les convenientment.
d) Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació del sòl
(làmines plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades
directament al terreny), o bé col·locar contenidors estancs.

Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec
d’aquests materials almenys, dos cops per setmana.



Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o
zones habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats en
una zona delimitada i clarament senyalitzada.
Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de col·locar en una zona on no estiguin
en contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització de la zona,
recipients estancs, etc.).
Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de
seguretat, material absorbent, etc.).
L’emmagatzematge de residus especials haurà d’estar protegit de les inclemències
meteorològiques.
Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no
s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se.
La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes
d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant
específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i
que aquesta no sobrepassi els 6 mesos.
El temps màxim per l’emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos.

15 FORMACIÓ DEL PERSONAL A L’OBRA
Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització
obligatòria per part del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors abans de la
seva incorporació, que inclogui proves de comprensió.
El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent:







Normativa d’aplicació
Tipologia de residus: no especials i especials.
Identificació de les activitats generadores de residus
Organització de l’obra: punts de recollida en obra.
Mesures de gestió:
Separació i emmagatzematge de residus.
Eliminació dels residus.
Mesures d’actuació davant abocaments accidentals.

16 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
El decret estatal 105/2008, estableix que cal informació gràfica de com i on s’instal·laran els
elements de recollida de residus a l'obra.
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17 PRESSUPOST
El pressupost d’execució material de la gestió de residus s’estima en la quantitat de 19.117,40 €
(DINOU MIL CENT DISET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS).
Es presenta el pressupost detallat en annex posterior.
Finalment, indicar que l’estimació econòmica del cost de la gestió de residus realitzada en el
present estudi s’ha traslladat al pressupost general del projecte com a una partida alçada a
justificar a excepció de les dues primeres que s’han valorat en detall.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Gestió de residus
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AMIDAMENTS
Gestió de residus

Pressupost parcial nº 1 CLASSIFICACIÓ
Nº
U Descripció
1.1

Amidament

M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

170101 - Formigó
170102 - Maons
170405 - Ferro i acer
170201 - Fusta
170411 - Cables
diferents a 170410
170203 - Plàstic

Uts.
0,011
0,010
0,028
0,100
0,002
0,051

Llargada

Amplada

Alçada

Pressupost parcial nº 2 TRANSPORT
Nº
U Descripció
2.1

Parcial Subtotal
0,011
0,010
0,028
0,100
0,002
0,051
0,202

0,202

Total m3 ......:

0,202

Amidament

M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

170201 - Fusta

Uts.
0,100

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial Subtotal
0,100
0,100
0,100

Total m3 ......:
2.2

M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

170411- Cables diferents
a 170410
170203 - Plàstic

2.3

0,100

Uts.
0,002

Llargada

Amplada

Alçada

0,051

Parcial Subtotal
0,002
0,051
0,053

0,053

Total m3 ......:

0,053

M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

dipòsit [A*(B-C)]
Edifici d'impusió
[A*(B-C)]
Arqueta [A*(B-C)]
Subtotal

Uts.
1,100
1,100

Llargada
2.811,481
566,215

Amplada
1.556,992
470,497

1,100

135,700

94,600

Alçada

Parcial Subtotal
1.379,9…
105,290
45,210
1.530,4… 1.530,438

Total M3 ......: 1.530,438
2.4

M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

170101 - Formigó
170102 - Maons
170405 - Ferro i acer

Uts.
0,011
0,010
0,028

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial Subtotal
0,011
0,010
0,028
0,049
0,049

Total M3 ......:

Pressupost GESTIO DE RESIDUS

Pàgina 1

Pressupost GESTIO DE RESIDUS

0,049

Pàgina 2

Pressupost parcial nº 3 DEPOSICIÓ
Nº
U Descripció
3.1

Amidament

M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

170201 - Fusta

Uts.
0,100

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial Subtotal
0,100
0,100
0,100

Total m3 ......:
3.2

M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'altres residus inerts o no
especials segons la Llista Europea de Residus

170101 - Formigó
170411 - Cables
diferents a 170410
170102 - Maons

3.3

0,100

Uts.
0,011
0,002

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial Subtotal
0,011
0,002

0,010

0,010
0,023

0,023

Total m3 ......:

0,023

M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)
Uts.
1,150

transport

Llargada
1.530,438

Amplada

Alçada

Parcial Subtotal
1.760,0…
1.760,0… 1.760,004

Total M3 ......: 1.760,004
La Granada, juny 2021
El director de projecte

Mario Ferrer Arasa

Pressupost GESTIO DE RESIDUS

Els redactors del Projecte

Sergi Solera

Jaume Fabregat

Pàgina 3

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

QUADRE DE PREUS Núm.1
Gestió de residus

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

1 CLASSIFICACIÓ
1.1

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals

21,97 VINT-I-U EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS

2 TRANSPORT
2.1

2.2

2.3

2.4

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km
M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

15,33 QUINZE EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS

22,12 VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE
CÈNTIMS

6,92 SIS EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS

8,23 VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES
CÈNTIMS

3 DEPOSICIÓ
3.1

3.2

3.3

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'altres
residus inerts o no especials segons la Llista Europea de
Residus
M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

La Granada, juny 2021
El director de projecte

Mario Ferrer Arasa

Pressupost GESTIO DE RESIDUS

7,03 SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS

4,72 QUATRE EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS

4,84 QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

Els redactors del Projecte

Sergi Solera

Jaume Fabregat
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QUADRE DE PREUS Núm. 2
Gestió de residus

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 CLASSIFICACIÓ
1.1

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Mà d'obra
Mitjans auxiliars
3 % Costos indirectes

21,0100
0,3152
0,6400
21,97

2 TRANSPORT
2.1

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
Maquinària
3 % Costos indirectes

14,8786
0,4500
15,33

2.2

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Maquinària
3 % Costos indirectes

21,4786
0,6400
22,12

2.3

M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Maquinària
3 % Costos indirectes

6,7212
0,2000
6,92

2.4

M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Maquinària
3 % Costos indirectes

7,9908
0,2400
8,23

3 DEPOSICIÓ
3.1

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Materials
3 % Costos indirectes

6,8343
0,2000
7,03

3.2

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'altres residus inerts o no especials segons la Llista
Europea de Residus
Materials
3 % Costos indirectes

4,5800
0,1400
4,72

3.3

M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)
Materials
3 % Costos indirectes

4,7000
0,1400
4,84

La Granada, juny 2021
El director de projecte

Mario Ferrer Arasa

Pressupost GESTIO DE RESIDUS

Els redactors del Projecte

Sergi Solera
Jaume
Fabregat

Pàgina 1
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PRESSUPOST
Gestió de residus

Pressupost GESTIO DE RESIDUS
Pressupost parcial nº 1 CLASSIFICACIÓ
Num.

Codi

1.1 I2R24200

Pàgina 1

U

Denominació

m3

Classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

0,202

21,97

4,44

Total pressupost parcial nº 1 CLASSIFICACIÓ :

Pressupost

4,44

Pressupost GESTIO DE RESIDUS
Pressupost parcial nº 2 TRANSPORT
Num.

Codi

2.1 I2R642M0

2.2 I2R642E0

U

Denominació

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport
de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

m3

Quantitat

Càrrega amb mitjans mecànics i transport
de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Preu (€)

Pàgina 2

Pressupost GESTIO DE RESIDUS
Pressupost parcial nº 3 DEPOSICIÓ

Total (€)

Num.

Codi

3.1 I2RA6890

0,100

15,33

22,12

M3

Transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1.530,438

6,92

m3

m3

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

Deposició controlada a centre de reciclatge
de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100

7,03

0,70

Deposició controlada a dipòsit autoritzat
d'altres residus inerts o no especials
segons la Llista Europea de Residus

0,023

4,72

0,11

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

1.760,004

4,84

8.518,42

1,17
3.3 F2RA7LP0

2.3 F2R3506A

Denominació

1,53

3.2 I2RADPX3

0,053

U

Pàgina 3

M3

10.590,63
Total pressupost parcial nº 3 DEPOSICIÓ :

2.4 F2R5426A

M3

Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

0,049

Total pressupost parcial nº 2 TRANSPORT :

8,23

0,40
10.593,73

8.519,23

Pressupost GESTIO DE RESIDUS
Pressupost d'execució material

Pàgina 4
Import (€)
4,44
10.593,73
8.519,23

1 CLASSIFICACIÓ .....................................................…
2 TRANSPORT .........................................................…
3 DEPOSICIÓ .........................................................…
Total .................…

19.117,40

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DINOU MIL CENT
QUARANTA CÈNTIMS.
La Granada, juny 2021
El director de projecte

Mario Ferrer Arasa

DISSET EUROS AMB

Els redactors del Projecte

Sergi Solera

Jaume Fabregat
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RESUM DEL PRESSUPOST
Gestió de residus

Projecte: Pressupost GESTIO DE RESIDUS

Capítol

Import

1 CLASSIFICACIÓ ...............................................................…
2 TRANSPORT ...................................................................…
3 DEPOSICIÓ ...................................................................…

4,44
10.593,73
8.519,23

Pressupost d'execució material

19.117,40

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DINOU MIL CENT
QUARANTA CÈNTIMS.
La Granada, juny 2021
El director de projecte

Mario Ferrer Arasa

DISSET EUROS AMB

Els redactors del Projecte

Sergi Solera

Jaume Fabregat
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ANNEX XIV.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.- OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.1.- IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES
Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al Projecte de la renovació de l’abastament del
dipòsit de La Granada.
Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de riscos
d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació,
entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de higiene i benestar dels treballs.
Els objectiu d’aquest treball són els següents:
-

Conèixer el projecte a construir i, definir la tecnologia adequada per a la realització tècnica de
l’obra.
Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir.
Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al llarg de la realització
dels treballs.
Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir la protecció col·lectiva i equips
de protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció.
Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent Pla de
Seguretat i Salut tots els que intervenen en el procés de construcció.
Crear un ambient de salut laboral a l’obra.
Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident.
Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents.
Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms que treballin
en l’obra.
Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment.

1.2.- OBJECTE I COMPLIMENT NORMATIU
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
present Projecte.
El compliment normatiu d’aquest estudi de seguretat i salut es cenyeix al compliment de les
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar
el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
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En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat
Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2.5.- PROMOTOR DEL PROJECTE
Promotor : ATL Ens d’Abastament Ter Llobregat
Adreça : C/Sant Martí de l'Erm 30
Població : 08970 Sant Joan Despí

2.6.- AUTOR DEL PROJECTE
Redactors del projecte. : Sergi Solera Armengol i Jaume Fabregat Gamundi
Titulació : enginyers de camins, canals i ports
Despatx professional : E3 Solinteg, S.L.
Població : Barcelona

2.7.- COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE
Redactors de l’estudi de seguretat i salut. : Sergi Solera Armengol i Jaume Fabregat Gamundi

2.-CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
2.0.- TÍTOL DEL PROJECTE
Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al projecte de la renovació de l’abastament del
dipòsit de La Granada

2.1.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
La descripció detallada de les obres que comprèn el present projecte es troba a la memòria
general del projecte.

2.2.- PRESSUPOST DE LES OBRES
El Pressupost d’Execució Material del present projecte puja la quantitat expressada a la memòria
del projecte constructiu.

Titulació : enginyers de camins, canals i ports
Despatx professional : E3 Solinteg, S.L.
Població : Barcelona

2.8.- SITUACIÓ DE L’OBRA
Les obres s’ubiquen al terme municipal de La Granada
Concretament el dipòsit al paratge de Els Pujols i la impulsió a la Carretera C-243a, PK 8,6
Codi Postal : 08792
Població : La Granada del Penedès, Barcelona.
Situat al mapa:

2.3.- TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució previst de l’obra és de 10 mesos.

2.4.- PERSONAL PREVIST
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 12 persones.
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3.- PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A
UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es
defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de
l’obra.
Moviment de terres, excavacions i terraplens
 Maquinària d’excavació
 Maquinària de moviment de terres
 Maquinària de compactació
 Camions bolquet
 Compressors i martells pneumàtics
 Eines manuals
 Grups electrògens
Demolicions i desballestaments
 Maquinària de càrrega
 Camions bolquet
 Compressors i martells pneumàtics
 Eines manuals

2.9.- LOCALITZACIÓ DELS SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
C/Espirall s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel.: 938 18 04 40
Consultori Local La Granada
C/Sant Cristòfor 20
08792 La Granada del Penedès
Tel.: 938 97 51 23
CAP Vilafranca Nord
Av. de la Pelegrina 70
08720 Vilafranca del Penedès

Equips auxiliars
 Bastides tubulars.
 Bastides al damunt de cavallets.
 Escales de mà.
 Cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat.
 Cubilots.
 Cindris.
 Puntals.
 Encofrat.
 Cova de soldador.
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat
 Conduccions
 Generadors
 Escomeses
 Llums i projectors
 Armaris
 Estacions transformadores
 Eines manuals

Tel.: 938 87 92 55
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4.- ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS
Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut
a les obres de construcció. Article 5.
La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en
conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista
adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia de construcció
que li sigui pròpia.
En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva
necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna.

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar:
Protecció col·lectiva
Protecció individual
Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a
utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions
provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia, per riscos de danys a
tercers.

4.1.- RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS

El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i
concreció aconseguides per aquest treball. El plec de condicions tècniques i particulars, recull les
condicions i qualitat que ha reunir la proposta que presenti en el seu moment a l’aprovació
d’aquesta autoria de seguretat i salut.

Activitat: Construcció d’arquetes menors

En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot
ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com:

Caigudes al mateix nivell per
trepitjades sobre terrenys irregulars o
enfangats.
Talls per manejament de peces
ceràmiques i eines de paleta.
Sobre esforços, (treballs en postures o
sustentació de peces pesades).
Dermatitis per contacte amb el
ciment..
Atrapament
entre
objectes,
(ajustaments
de
canonades
i
segellats).
Projecció violenta d’objectes, (tall de
material ceràmic).
Estrés tèrmic, (altes o baixes
temperatures).
Sobre esforços, (treballar en postures
obligades).
Trepitjades sobre terrenys inestables.
Caigudes al mateix nivell.

-

Probabilitat baixa (B)
Probabilitat mitja (M)
Probabilitat alta (A)

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser:
-

Lleugerament danyós (LD)
Danyós (D)
Extremadament danyós (DE)

En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat:
-

Trivial (T)
Tolerable (TO)
Moderat (M)
Important (I)
Intolerable (IN)

Nom del perill identificat

Probabilitat

B

M

A

Conseqüències

Ld

D

Ed

Estimació del risc

T

To

M

I

Protecció

In

c

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

Activitat: Demolició de paviments
Nom del perill identificat

La qualificació s’assigna segons la següent taula:

Qualificació de les conseqüències previsibles
Lleugerament
danyós

Danyós

Extremadament
danyós

Probabilitat Baixa de que ocorri

Risc trivial

Risc Tolerable

Risc moderat

Probabilitat Mitja de que ocorri

Risc Tolerable

Risc moderat

Risc important

Probabilitat Alta de que ocorri

Risc moderat

Risc important

Risc intolerable

Caigudes al mateix nivell, (caminar
sobre runes, terrenys irregulars).
Projecció violenta de partícules,
(ruptura o talls de paviments).
Sobre esforços (manejament d’eines
pesades).
Soroll per: (compressores; martells
neumàtics; espadons).
Pols ambiental.
Talls per manejament de materials i
eines.
Vibracions, (manejament de martells
neumàtics; espadons).
Projecció violenta de partícules

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

D

Ed

Estimació del risc
T

To

M

I

Protecció
In

c

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
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Activitat: Formigonat de ferms urbanització i d’obra civil.
Nom del perill identificat

Activitat: Entibacions.
Nom del perill identificat
Els derivats de les operacions de
càrrega i descarrega de fusta:
Atrapaments.
Erosions.
Caigudes.
Sobre esforços
Els originats per fallada de l’entibació
tradicional de fusta:
Aterrament general.
Aterrament de persones.
Inundació.
Cops a les persones pels components
de l’entibació.
Sobre esforços per: (circulació de
persones en postures obligades;
Sustentació de peces de fusta
pesades).
Caigudes a la rasa per: (salt directe
sobre ella; baixada a través de
l’acodalament).
Talls i erosions, (manejament de
fusta).
Trepitjades sobre objectes punxants.

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

X
X
X
X

D

Ed

Estimació del risc
T

X
X
X

I

In

c

i

X

X

X

X
X
X

X

M

X
X
X

X

X
X
X

To

Protecció

X

X
X
X

Despreniments
de
terres,
(per
sobrecàrrega o tensions internes).
Despreniments de la cantonada de
coronació per sobrecarrega.
Caiguda de persones al mateix nivell,
(trepitjar sobre terreny solt o
enfangat).
Caigudes per persones a l’interior de
la rasa (manca de senyalització o
il·luminació).
Atrapament de persones amb els
equips de les màquines, (amb la
cullera al treballar refinant).
Cops per objectes despresos.
Caigudes
d’objectes
sobre
els
treballadors.
Estrés tèrmic, (generalment per alta
temperatura).
Soroll ambiental.
Pols ambiental.

Conseqüències

B

Ld

M

A

X

D

Ed

Estimació del risc
T

X

To

M

I

Protecció
In

X

c

i

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Activitat: Instal·lació de canonades
X

X

X

X
Nom del perill identificat

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

Activitat: Excavació de terres a màquina en rases.
Nom del perill identificat

Caiguda de persones des de la
màquina, (despistes o confiança pel
seu moviment lent)
Caiguda de persones al mateix nivell.
Estrés tèrmic, (insolació).
Sobre
esforços,
(picament
circumstancial, refins).
Empenta entre camió de transport del
formigó i la tremuja de la màquina.
Soroll ambiental.
Cremades per asfalts.
Trepitjades sobre objectes punxants.
Els riscos derivats del treball en
condicions meteorològiques extremes,
(fred, calor, humitat intensos).

Probabilitat

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

D

Ed

Estimació del risc
T

To

M

I

Protecció
In

c

i
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

Caigudes
d’objectes,
(pedres,
materials, etc.).
Cops per objectes despresos en
manipulació manual.
Caigudes de persones per qualsevol
causa.
Caigudes de persones al caminar per
les proximitats d’una rasa, (absència
d’il·luminació, de senyalització o
d’oclusió).
Enfonsament de les parets de la rasa,
(absència de blindatges, utilització
d’entibacions artesanals de fusta).
Interferències
amb
conduccions
subterrànies,
(inundació
sobtada,
electrocució).
Sobre
esforços,
(romandre
en
postures forçades, sobrecàrregues).
Estrés tèrmic, (generalment per
temperatura alta).
Trepitjades sobre terrenys irregulars o
sobre materials.
Talls per manejament de peces
ceràmiques i eines de paleta.
Dermatitis per contacte amb el ciment.
Atrapament
entre
objectes,
(ajustaments
de
canonades
i
segellats).
Caiguda
de
canonades
sobre
persones per qualsevol causa.
Atrapaments per qualsevol causa.
Pols, (tall de canonades en via seca).
Projecció violenta de partícules, (tall
de canonades envia seca).
Sobre esforços, (per al penduleig de la
càrrega a braç, carregar tubs a
l’espatlla).

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

X
X

D

Ed

Estimació del risc
T

To

X

In

c

X
X

X

X

X

i
X

X
X

X

I

X

X

X

M

Protecció

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
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Activitat: Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges.
Nom del perill identificat
Caiguda diferent nivell per qualsevol
causa.
Sobre esforços per manejament
d’objectes pesats.
Caigudes a nivell o des d’escassa
alçada, caminar sobre l’objecte que
s’està rebent o muntant).
Atrapament entre peces pesades.
Talls per manejament d’eines o peces
metàl·liques.

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

X

D

Ed

Estimació del risc
T

X
X

Activitat: Abocament directe de formigons mitjançant canaleta.

To

M

I

Protecció
In

c

i

X

X

X

Nom del perill identificat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Caiguda a diferent nivell per qualsevol
causa.
Atrapament de membres, (muntatge i
desmuntatge de la canaleta).
Dermatitis, (contactes amb el formigó).
Afeccions neumàtiques, (treballs en
ambients humits).
Soroll ambiental i puntual, (vibradors).
Projecció de gotes de formigó als ulls.
Sobre esforços, (guia de la canaleta).

Probabilitat

Conseqüències

B
X

Ld

M

A

X

D
X

Ed

Estimació del risc
T

X

X
X
X

I

In

c
X

X
X
X
X

X
X

i
X
X

X
X

X

X

M

X

X
X

X

To
X

Protecció

X

X
X
X

X

Activitat: Replens de terres en general.
Nom del perill identificat
Caigudes de material des de les
capses dels vehicles per sobrecolmo.
Caigudes de persones des de les
capses o carrosseries dels vehicles,
(saltar directament des d’elles al sòl).
Atropello de persones, (caminar pel
lloc destinat a les màquines, dormitar
a la seva ombra).
Bolcada
de
vehicles
durant
descàrregues en sentit de retrocés,
(absència de senyalització, balisament
i topes final de recorregut).
Accidents
per conducció sobre
terrenys embassats sobre fangars,
(obstrucció, projecció d’objectes).
Vibracions sobre les persones,
(conductores).
Soroll ambiental i puntual.
Abocaments fora de control, en el lloc
no adequat amb arrossegaments o
despreniments.
Caigudes al mateix nivell, (caminar
sobre terreny solts o enfangats).

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

X

D

Ed

Estimació del risc
T

X

X

X

X

To

X

X

Nom del perill identificat

X

Caiguda de persones des d’altura per:
(penduleig de càrregues sustentades a
ganxo de grua; bastides; buits
horitzontals i verticals).
Caiguda de persones al mateix nivell
per: (desordre, runes, paviments
relliscosos).
Caiguda d’objectes sobre les persones.
Cops contra objectes.
Talls i cops en mans i peus pel
manejament d’objectes ceràmics o de
formigó i eines manuals.
Projecció violenta de partícules als ulls
o altres parts del cos per: (tall de
material ceràmic a cop de paletí; serra
circular).
Talls per utilització de màquines eina.
Afeccions de les vies respiratòries
derivades dels treballs realitzats en
ambients saturats de pols, (tallant
totxos).
Sobreesforços, (treballar en postures
obliga-des o forçades, sustentació de
càrregues).
Electrocució, (connexions directes de
cables sense clavilles; anul·lació de
proteccions; cables lacerats o trencats).
Atrapaments pels medis d’elevació i
transport de càrregues a ganxo..
Els derivats de l’ús de medis auxiliars.
Dermatitis per contacte amb el ciment.
Soroll, (us de martells neumàtics).

X

X
X

X

X

X
X

X

i

Activitat: Obres de Paleta.

X

X

c

X

X
X

In

X

X

X

I

X

X

X

X

X

Activitat: Treballs en proximitat línies elèctriques soterrades.
Nom del perill identificat
Els riscos propis del lloc d’ubicació de
l’obra i del seu entorn natural.
Electrocució per: (penetrar en l’àrea
de seguretat entorn als fils; entrar en
contacte directe amb ells).
Cremades per arc elèctric.
Incendi per interferència amb la
protecció aïllant elèctric.

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M
X

A

D

Ed

X

Estimació del risc
T

4.2.- RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN

X

X

X

M

Protecció

To

M
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

Protecció
In

c

i

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

D

Ed

Estimació del risc
T

To

M

I

Protecció
In

c

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
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Activitat: Electricistes.
Nom del perill identificat
Caigudes al mateix nivell, (desordre
d’obra o del taller d’obra).
Talls a les mans pel manejament de
màquines eines manuals.
Cops en membres per objectes o
eines.
Atrapament de dits entre objectes
pesats en manutenció o braç.
Trepitjades sobre objecte punxants,
lacerants o tallants, (fragments).
Contactes amb l’energia elèctrica,
(connexions, directes sense clavilla;
cables lacerats o trencats).
Sobre esforços per sustentació
d’elements pesats.

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

X

D

Ed

X

X

Estimació del risc
T

M

I

In

c

X
X

X

To

Protecció

X

i
X

X

X

X

X

Caigudes des d’alçada, (fallo de
l’encofrat; us erroni del medi auxiliar;
penduleig de la càrrega).
Caigudes al mateix nivell, (desordre).
Trepitjades sobre fragments de fusta
solta, (torcedures).
Talls i erosions a les mans,
(manipulació de la fusta).
Cops per sustentació i transport a
espatlla de taules de fusta.
Trepitjades sobre objectes punxants.
Talls per manejament de la serra
circular.
Soroll
ambiental
i
directe,
(manejament de la serra circular).
Projecció violenta de partícules o
fragments, (trencament de dents de la
serra; resquills de fusta).
Contacte amb l’energia elèctrica,
(puentejar les proteccions elèctriques
de la serra de disc; connexions
directes sense clavilla, cables lacerats
o trencats).
Sobre esforços, (treballs continuats en
postures forçades, càrrega a braç
d’objectes pesats).

Activitat: Escales de ma.
Nom del perill identificat

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

Activitat: Fusters.
Nom del perill identificat

4.3.- RISCOS PER MEDIS AUXILIARS A UTILITZAR

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

D

Ed

Estimació del risc
T

To

M

I

Protecció
In

c

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conseqüències

B

Ld

M

X

A

D

Ed

X

X

Estimació del risc
T

To

I

In

c

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M

Protecció

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Caigudes al mateix nivell, (com a
conseqüència de la ubicació i mètode
de recolzament de l’escala, així com el
seu ús o abús).
Caigudes a diferent nivell, (com
conseqüència de la ubicació y mètode
de recolzament de l’escala, així com el
seu ús o abús).
Caiguda per trencament dels elements
constituents de l’escala, (fatiga de
material, nusos; cops; etc.).
Caiguda per lliscament degut a
recolzament incorrecte, (manca de
sabates, etc.).
Caiguda per bolcada lateral per
recolzament sobre una superfície
irregular.
Caiguda per trencament deguda a
defectes ocults.
Els derivats dels usos inadequats o
dels muntatge perillosos, (empalmes
d’escales, formació de plataformes de
treball, escales insuficients per a
l’alçada a salvar).

Probabilitat

X

X

X

X

X
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4.4.- RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINÀRIA A INTERVENIR
Activitat: Camió cuba formigonera.
Activitat: Camió de transport de materials.
Nom del perill identificat
Riscos inherents als treballs realitzat
en la seva proximitat.
Atropello de persones per: (maniobres
en retrocés; absència de senyalistes;
errors de planificació; manca de
senyalització; absència de semàfors).
Xocs a l’entrar i sortir de l’obra per:
(maniobres en retrocés; falta de
visibilitat; absència de senyalista;
absència de senyalització; absència
de semàfors).
Bolcada del camió per: (superar
obstacles; forts pendents; mitges
vessants,
desplaça-ment
de
la
càrrega).
Caigudes des de la capsa al sòl per:
(caminar sobre la càrrega; pujar i
baixar per llocs imprevistos per a
això).
Projecció de partícules per: (vent;
moviment de la càrrega).
Atrapament entre objecte, (romandre
entre la càrrega en els desplaçaments
del camió).
Atrapaments, (tasca de manteniment)
Contacte amb la corrent elèctrica,
(capsa hissada sota línies elèctriques).

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

D

X

X

X

X

X

Ed

Estimació del risc
T

c

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In

X

X

X

I

X

X

X

M

X

X

X

To

Protecció

X

X

X

X

X

Activitat: Camió grua.
Nom del perill identificat
Atropello de persones per: (maniobres
en retrocés; absència de senyalista;
espai angost).
Contacte amb l’energia elèctrica,
(sobrepasar els gàlibs de seguretat
sota línies elèctriques aèries).
Bolcada del camió grua per: (superar
obstacles del terreny; errors de
planificació).
Atrapaments, (maniobres de càrrega i
descàrrega).
Cops per objectes, (maniobres de
càrrega i descàrrega).
Caigudes al pujar o baixar a la zona
de
comandaments
per
llocs
imprevistos.
Despreniment de la càrrega per
eslingat perillós.
Cops per la càrrega a paraments
verticals o horitzontals durant les
maniobres de servei.
Soroll.

Nom del perill identificat
Atropello de persones per: (maniobres
en retrocés; absència de senyalista,
manca de visibilitat, espai angost).
Col·lisió amb altres màquines de
moviment de terres, camions, etc.,
per: (absència de senyalista, manca
de visibilitat; senyalització insuficient o
absència de senyalització).
Bolcada del camió formigonera per:
(terrenys irregulars; enfangats, passos
propers a rases o a buidats).
Caiguda a l’interior d’una rasa, (talls
de talussos, mitja vessant).
Caiguda de persones des del camió,
(pujar o baixar per llocs imprevistos).
Cops pel manejament de les
canaletes, (empentes als operaris guia
i puguin caure).
Caiguda d’objectes sobre el conductor
durant les operacions d’abocament o
neteja, (risc per treballs en proximitat).
Cops pel cubilote del formigó durant
les maniobres de servei.
Atrapaments durant el desplegament,
muntatge i desmuntatge de les
canaletes.
Risc d’accident per estacionament en
voreres i vies urbanes..

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

X

D

Ed

Estimació del risc
T

To

X

M

In

c

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

Protecció

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Activitat: Compressor.
Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

Estimació del risc

Protecció
Nom del perill identificat

M

A

X

D

Ed

T

X

To

M

I

In

c

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Riscos del transport intern:
Bolcada, (circular per pendents
superiors a les admissibles).
Atrapament
de
persones,
(manteniment).
Caiguda per terraplè, (fallada del
sistema d’immobilització decidit).
Despreniment i caiguda durant el
transport en suspensió.
Sobre esforços, (empenta humana).
Riscos del compressor en servei:
Soroll, (models que no compleixen les
nor-mes de la UE; utilitzar-los amb les
carcasses obertes).
Trencament de la mànega de pressió.
Emanació gasos tòxics per escape del
motor.
Atrapament durant operacions de
manteniment.
Risc catastròfic: (utilitzar el braç com
grua).

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

D

Ed

Estimació del risc
T

To

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M

X
X
X

X

X

X

X

X

X

i

X

X

X

c

X

X

X

In

X

X

X

I

Protecció

X
X

X
X

X
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Bolcada de la màquina per: (estació
en pen-dents superiors a les admeses
pel fabricant; blandons, intentar
superar obstacles).
Caiguda
des
del
vehicle
de
subministrament durant maniobres en
càrrega, (imperícia).

X

X

X

X

Activitat: Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i
assimilables.

X

Nom del perill identificat

X

Activitat: Serres per a paviments i lloses de formigó.
Nom del perill identificat
Contacte amb línies elèctriques
soterrades en el paviment a tallar,
(errors de previsió).
Atrapaments
per
corretges
de
transmissió, (anul·lació de carcasses).
Producció de pols durant el tall, (tall
sense utilització de la via humida).
Soroll.
Sobre esforços, (govern de la
màquina).
Projecció violenta de fragments del
disc de tall, (disc inadequat o objectes
estranys soterrats).

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

D

X

Ed

Estimació del risc
T

To

M

I

X

Protecció
In

c

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

Talls per: (el disc de tall; projecció
d’objectes, voluntarisme; imperícia).
Cremades per: (el disc de tall; tocar
objectes
calents;
voluntarismes;
imperícia).
Cops per: (objectes mòbils; projecció
d’objectes).
Projecció violenta de fragments,
(materials o trencament de peces
mòbils).
Caiguda d’objectes a llocs inferiors.
Contacte amb l’energia elèctrica,
(anul·lació de proteccions; connexions
directes sense clavilla, calbes lacerats
o trencats).
Vibracions.
Soroll.
Pols.
Sobre esforços, (treballar llarg temps
en postures obligades).

M

A

X

D

Ed

Estimació del risc
T

To

X

X

M

I

Protecció
In

c

X

X

i
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

Activitat: Martell neumàtic - trencadors - foradadors
Activitat: Estenedora pavimentadora d’aglomerats astàltics.
Nom del perill identificat
Caiguda de persones des de la
màquina,
(relliscar
sobre
les
plataformes, pujar i baixar en marxa).
Caiguda de persones al mateix nivell,
(ensopegada, imperícia, salt a la
carrera de rases i cunetes).
Estrés tèrmic per excés de calor,
(paviment calent i alta temperatura per
radiació solar).
Insolació.
Intoxicació, (respirar vapors asfàltics).
Cremades, (contacte amb aglomerats
estesos en calent).
Soroll.
Sobre
esforços,
(ventament
circumstancial de l’asfalt per a refí).
Atropello
durant
les
maniobres
d’acoblament
dels
camions
de
transport d’aglomerat afàltic amb
l’estenedora, (falta de direcció o
planificació de les maniobres)..
Cops per maniobres brusques.

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

D

Ed

Estimació del risc
T

To

M

I

Protecció
In

c

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nom del perill identificat
Vibracions en membres i en òrgans
interns.
Soroll puntual, (no complir les normes
de la UE)
Soroll ambiental, (no complir les
normes de la UE).
Pols ambiental.
Projecció
violenta
d’objectes
i
partícules.
Sobre esforços, (treballs de durada
molt prolongada o continuada).
Trencament de la mànega de servei,
(efecte
fuet),
per:
(falta
de
manteniment,
abús
d’utilització;
estendre-la
per
llocs
subjectes
abrasius o pas de vehicles).
Contactes amb l’energia elèctrica de
línies soterrades.
Projecció d’objectes per recomençar el
treball desprès de deixar clavat el
martell al lloc.

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

D

Ed

Estimació del risc
T

To

M

I

Protecció
In

c

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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Activitat: Taula de serra circular per a fusta.
Nom del perill identificat
Talls amb el disc per: falta dels
empentadors; falta o anul·lació de la
carcassa protectora i del ganivet
divisor).
Abrasions per (disc de tall; la futas a
tallar).
Atrapaments: (falta de la carcassa de
protecció de politges).
Projecció violenta de partícules i
fragments, (esberles; dents de serra).
Sobre esforços, (tall de taulons; canvis
de posició).
Emissió de pols de fusta.
Soroll.
Contacte amb l’energia elèctrica,
(anul·lació
de
les
proteccions;
connexió directa sense clavilles,
cables lacerats o trencats).
Trencament del disc de tall per
reescalfament.

Activitat: Pistola automàtica clavament claus.

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

D

Ed

Estimació del risc
T

To

M

I

Protecció
In

c

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

Nom del perill identificat
Impactes acústics derivats de l’alt
nivell sonor del disparo pel que la
manega i per al personal del seu
entorn proper.
Disparo inapropiat sobre les persones
o les coses, (disparo fora de control).
Disparo a tercers per creuament total
del clau a través de l’element a rebre
el disparo.
Els derivats de la manipulació dels
cartutxos d’impulsió, (explosió fora de
control).
Projecció violenta de partícules,
(fragments de ceràmica).
Sobre esforços, (treballar en poetures
obligades durant llarg temps).
Soroll.

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

X

D

Ed

Estimació del risc
T

To

X

X

In

c

X

X

X

X

X

X

X

X

X

i
X

X

X

X

I

X

X

X

M

Protecció

X

X

X

X

X

X

X

Activitat: Pistola grapadora.
Activitat: Picons mecànics per a compactació de terres.
Nom del perill identificat
Soroll
Atrapament pel picó, (imperícia;
distracció; falta d’un anell perimetral
de protecció).
Cops pel pico, (arrossegament per
imperícia).
Vibracions pel funcionament del picó.
Explosió, (durant l’abastament de
combustible, fumar).
Màquina en marxa fora de control.
Projecció violenta d’objectes, (pedra
fracturada).
Caigudes al mateix nivell, (imperícia,
distracció, fatiga).
Estrés tèrmic, (treballs amb fred o
calor intens).
Insolació.
Sobre esforços, (treballs en jornades
de llarga durada).

Nom del perill identificat

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld
X

M
X

X

A

D

X

X

T
X

To

X

X
X

Ed

Estimació del risc
I

In

c

i
X
X

X

X

M

Protecció

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projecció violenta de grapes por:
Trets fora de control.
Connexió a la xarxa de pressió.
Engarrotament dels elements de
comandament.
Pressió residual de l’eina.
Error humà.
Els riscos derivats de la utilització de
sobrepressió per a accionament de la
pistola:
Expulsió violenta de la cullera.
Rebentada del circuit.
Els riscos derivats de la projecció dels
fragments del fil metàl·lic d’injecció de
claus o grapes:
Projecció violenta d’objectes.
Soroll puntual, (pot arribar entorn als
120 db-A).

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

D

Ed

Estimació del risc
T

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

To

M

In

c

i
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

I

Protecció

X

X
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Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador
Nom del perill identificat
Atropello per qualsevol causa.
Lliscament lateral o frontal de la
màquina.
Màquina en marxa fora de control
Bolcada de la màquina.
Caiguda de la màquina a rases,
(treballs en els laterals; trencament del
terreny per sobrecàrrega).
Caiguda per pendents, (treballs al
costat de talussos, talls i assimilables).
Bolcada de la màquina per: (circulació
amb el culler elevat o carregat;
imperícia).
Xoc contra altres vehicles
Contacte amb les línies elèctriques
aèries o soterrades.
Interfer. amb infraestructures urbanes.
Desploms de les parets de les rases.
Incendi, (abastament de combustible
fumar; emmagatzemar combustibles
sobre la màquina).
Cremades, (treballs de manteniment;
imperícia).
Atrapament, (treballs de manteniment;
imperícia; abús de confiança).
Projecció
violenta
d’objectes,
(trencament de roques).
Caiguda de persones des de la
màquina.
Cops, (treballs de refí de terrenys;
treballs en proximitat a la màquina).
Soroll propi i ambiental, (treball a
l’uníson de varies màquines, cabines
sense insonorització).
Vibracions, (cabines sense aïllament).
Els riscos derivats dels treballs
realitzats en ambients saturats de
pols, (neumoconiosis; cossos estranys
en ulls).
Estrés tèrmic per: (cabines sense
calefacció ni refrigeració).
Caigudes al mateix nivell, (caminar
sobre terrenys solts, demolits).
Projecció violeta de fragments de
terreny.
Sobre
esforços,
(tasques
de
manteniment, transport a braç de
peces pesades).

Probabilitat

Conseqüències

B
X

Ld

M

A

X

D
X

Ed

Activitat: Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms).
Estimació del risc
T

X

To
X

M

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

Nom del perill identificat

i

X

X

X

X

c

X
X

X

In

X

X
X

X

I

Protecció

Atropello per qualsevol causa.
Màquina en marxa fora de control,
(abandono
de
la
cabina
de
comandament amb la màquina en
marxa; trencament o fallo dels frens,
falta de manteniment).
Bolcada per: (fallo del terreny o
inclinació superior a l’admissible pel
fabricant de la màquina).
Caiguda de la màquina per pendents,
(treballs sobre pendents superiors a
les
recomanades
pel
fabricant,
trencament de frens, falta de
manteniment).
Xoc contra altres vehicles, camions o
altres màquines per: (senyalització
insuficient o inexistent; errada de
planificació de seqüències).
Incendi,
(manteniment;
emmagatzemar
pro-ductes
inflamables sobre la màquina; falta de
neteja).
Cremades, (manteniment).
Projecció violenta d’objectes, (pedra;
grava fracturada).
Caiguda de persones al pujar o baixar
de la màquina, (pujar o baixar per llocs
imprevistos).
Soroll, (cabina de comandament
sense aïllament).
Vibracions, (cabina de comandament
sense aïllament).
Insolació, (lloc de comandament
sense ombra, al descobert).
Fatiga mental, (treballs en jornades
contínues de llarga i monòtona
durada).
Atrapaments per bolcada, (cabines de
comandament
sense
estructures
contra les bolcades).
Estrés tèrmic per: (excessiu fred o
calor; falta de calefacció o de
refrigeració).

Probabilitat

Conseqüències

B
X
X

Ld

M

A

D

Ed
X
X

Estimació del risc
T

To

M
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

I

Protecció
In

c

i

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Activitat: Foradador elèctric portàtil.
Nom del perill identificat
Sobre esforços, (foradador de longitud
important).
Contacte amb l’energia elèctrica, (falta
de doble aïllament; anul·lació de presa
de terra; carcasses de protecció
trencades; connexions sense clavilla,
cables lacerats o trencats).
Erosions a les mans.
Talls, (tocar arestes, neteja del
foradador).
Cops al cos i ulls, per fragments de
projecció violenta.
Els derivats del trencament de la
broca, (accidents greus per projecció
molt violenta de fragments).
Pols.
Caigudes al mateix nivell per:
(trepitjades sobre materials, torçades;
talls).
Soroll.
Vibracions.

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

X

D

Ed

X

X

Estimació del risc
T

To

M

I

Protecció
In

c

X

i
X

X

X

4.6.- RISCOS DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA
Activitat: Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions
provisionals per als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics.

X
Nom del perill identificat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Atrapament entre objectes durant
maniobres de càrrega i descàrrega
dels mòduls metàl·lics.
Cops
per
penduleigs,
(intentar
dominar l’oscil· lació de la càrrega
directament amb les mans; no usar
cordes de guia segura de càrregues).
Projecció violenta de partícules als
ulls, (pols de la capsa del camió; pols
dipositat sobre els mòduls; demolició
de la cimentació de formigó).
Caiguda de càrrega per eslingat
perillós, (no usar aparells de
descàrrega a ganxo de grua).
Dermatitis per contacte amb el ciment,
(cimentació).
Contactes amb l’energia elèctrica.

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

A

D

Ed

Estimació del risc
T

To

M

I

Protecció
In

c

i

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

4.5.- RISCOS PER LES INSTAL·LACIONS DE L’OBRA
Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió. Aquests riscos
adquiriran especial rellevància quan en el traçat de l’obra hagi d’interferir amb instal·lacions de
gas no elèctriques.

Activitat: Instal·lació elèctrica provisional de l’obra.
Nom del perill identificat
Caigudes al mateix nivell, (desordre;
usar mitjans auxiliars deteriorats,
improvisats o perillosos).
Caigudes a diferent nivell, (treballs al
costat de talls del terreny o de lloses;
desordre; usar mitjans auxiliars
deteriorats, improvisats o perillosos).
Contactes elèctrics directes; (excés de
confiança;
empalmes
perillosos;
puenteig
de
les
proteccions
elèctriques;
treballs
en
tensió;
imperícia).
Contactes elèctrics indirectes.
Trepitjades sobre materials solts.
Punxades i talls per: (filferros; cables
elèctrics; tisores, alicates).
Sobre esforços, (transport de cables
elèctrics i quadres; manejament de
guies i cables).
Talls i erosions per manipulació de
guies.
Talls i erosions per manipulació amb
les guies i els cables.
Incendi per: (fer foc o fumar junt a
materials inflamables).

Probabilitat

Conseqüències

B

Ld

M

X

A

D

X

Ed

Estimació del risc
T

To

M

I

Protecció
In

c

X

i
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la
instal·lació de les canonades, així com el canvis que pateixin en la seva periodicitat.
Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista
adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la
realització de l’obra.

4.7.- RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que
el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. A
mode general es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i arribar els medis de
protecció individual adequats.
La prevenció per a aquests riscos són com prevenció col·lectiva la senyalització de la zona de
treball si és a la via pública.
Com mitjans de protecció més eficaces per al treballador ens podem remetre als medis de
protecció individual com són els guants, vestits impermeables, mascarilles, el casos. És important

X
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.
.
.
.
.

que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball que
faran reduir els sinistres de forma important.

4.8.- RISCOS DE DANYS A TERCERS
Deguts a la localització de l’obra, a la proximitat de trànsit peatonal i rodat en la proximitat de
l’obra.
Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de l'obertura de rases i
pous.

-

En soldadures
.
Vàlvules antirretrocès.

-

En riscos elèctrics
.
Interruptors diferencials.
.
Preses de terra.
.
Transformadors de seguretat.
.
Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques.

-

En incendis
.
Extintors portàtils.

Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles.

5.- MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS
5.1.- PROTECCIONS COL·LECTIVES A UTILITZAR EN L’OBRA
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la constde
l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat:
-

-

-

En excavació i explotació de pedreres
.
Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats.
.
Barana de limitació i protecció.
.
Cinta de balisament.
.
Entibacions per a rases.
.
Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària.
.
Baranes.
.
Senyals de tràfic.
.
Senyals de seguretat.
.
Detectors de corrents erràtiques.
.
Marquesines o passadissos de seguretat.
.
Regat de pistes.
.
Topalls d'abocadors.
.
Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar.
En transport, abocament, estès i compactació
.
Tanques de limitació i protecció.
.
Barana de balisament.
.
Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària.
.
Senyals de tràfic.
.
Senyals de seguretat.
.
Regat de pistes.
En formigons
.
Il·luminació d'emergència.
.
Passadís de seguretat.

Barana de limitació i protecció.
Cinta de balisament.
Senyals de seguretat.
Baranes.
Cables de subjecció de cinturons de seguretat.

En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal.
Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l'aigua.
Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se
adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles
alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instal·lar-se escales
de mà cada 15 metres com a màxim.
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més
sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent
elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa
de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben
humida.
Si la línia té més de 25 KV l'aproximació màxima serà de 6 metres.
Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions,
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva
correcció si procedís.

5.2.- PROTECCIONS INDIVIDUALS
De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut
resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats
individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra.
Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent llistat:
-

Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants.
Peces reflectants.
Botes de seguretat de lona (classe III).
Botes de seguretat de cuir (classe III).
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-

Botes impermeables a l'aigua i a la humitat.
Botes dielèctriques.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Guants de soldador.
Guants dielèctrics.
Faixa contra les vibracions.
Cinturó de seguretat de subjecció.
Cinturó de seguretat de caiguda.
Cinturó antivibratori.
Armilla reflectant.
Màscara antipols.
Canellera contra les vibracions.
Ulleres contra impactes i antipols.
Protectors auditius.
Pantalla de seguretat per a soldador elèctric.
Polaines de soldador.
Maniguets de cuir.
Roba de treballs (granotes o bussos de cotó).
Davantals de cuir.
Ulleres per a soldadura autògena.

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui
necessari.
 Col·lisions i bolcades de màquines i camions
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent.
Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de
l'Obra u Organismes autònoms pertinents.
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments.
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament.
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls.
 Pols per circulació, vent, etc.
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua.
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols.
 Atrapaments

5.3.- PREVENCIÓ ESPECÍFICA

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius,
prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina.

 Cops i atrapaments per demolicions

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de
seguretat.

El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de cuir de
mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans.

Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de
seguretat.

S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar equilibris
inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a les
demolicions en el moment de les mateixes, restringint l'accés a la zona si fos necessari.

Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques
protegides.

 Atropellaments per màquines o vehicles

 Caigudes a diferent nivell
S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antilliscants per l'accés a interiors d'excavacions, etc.

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i
evitar riscs.

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament.

En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines i
portàtils, prohibint la presència de personal.

 Caigudes a mateix nivell
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.

Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de
personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa
enrere.

Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a
cabines plaques antilliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de
seguretat.

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els
treballs en calçades i vorades de la mateixa.
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 Caigudes d'objectes
Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda d'objectes i
pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de terra.
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats.
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la
prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses.
Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu
corresponent sòcol.

Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants.
Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la
calor que els arribi als peus.
 Incendis-Explosions
Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions,
serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible.
Els equips oxiacetilènics portaran incorporats vàlvules d'antiretrocés.

Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica.
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA.
Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta.
 Electrocucions

 Vibracions, lumbàlgies
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions bolquet, els operaris
de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors,
portaran cinturó antivibratori.

Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat
(300 mA) i presa de terra.

 Punxades i talls

Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor
diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa
de terra.

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs
amb els encofrats de fusta i en els de ferralla.

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics.

 Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat

 Èczemes, càusticacions

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran
gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc.

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres,
fossats, gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants.

 Sorolls

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants.

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll.

Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes.
 Projecció de partícules

Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions
acústiques.

S'utilitzaran ulleres en els treballs següents:

 Ensorraments d'excavacions

-

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar
ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon
al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el
risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa.

En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc.
Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa.
Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls.
Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió.

 Cremades

 Intoxicacions per fums, pintures, etc.

Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció.

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris
utilitzaran caretes.
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 Radiacions
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin.
 Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres
És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants,
augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies
elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte.
Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels ciutadans,
acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill.

5.4.- SENYALITZACIÓ DELS RISCOS
La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització
adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons la seva finalitat.

5.4.1.- SENYALITZACIÓ DELS RISCOS DEL TREBALL
Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es
decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos
existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús
d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a
mode informatiu.
-

Advertència risc elèctric
Advertència explosió
Banda d’advertència de perill
Prohibit el pas a vianants.

5.4.2.- SENYALITZACIÓ VIAL
Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència o
veïnat del trànsit rodat. En conseqüència, és necessari instal·lar l’oportuna senyalització vial, que
organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura possible. El perill de condicions defineix
el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització . La senyalització escollida és la del llistat que
s’ofereix a continuació, a mode informatiu.
-

Con de balisament TB-6
Piquets de balisament. TB-7
Balisa de cantó dret. TB-8
Balisa de cantó esquerre. TB-9
Captafaros. TB-10.
Garlanda de plàstic TB-13
Llum ambre alternativament intermitent. TL-3

-

Línia de llums grogues fixades TL-7.
Cascada en línia de llums grogues TL-8.
(manual) Bandera roja. TM-1
Prioritat al sentit contrari. TR-5. 60 cm.
Entrada prohibida. TR-101. 60 cm.
Limitació d’amplada. TR-204. 60 cm.
Prohibit l’estacionament. TR-308. 60 cm.
Distància començament/fi de perill TS-800.
Triangular perill TP-15a*. 'ressalt' 60 cm.
Triangular perill TP-17. 'estretament de la calçada' 60 cm.
Triangular perill TP-18. 'obres' 60 cm.
Triangular perill TP-25. 'circulació 2 sentits' 60 cm.
Triangular perill TP-30. 'esglaó lateral' 60 cm.

5.5.- FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT
La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treballs segur
a utilitzar, són fonamentalment per a l’èxit de la prevenció.
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec, de tal
forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral,
de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions
col·lectives i del dels equips de protecció individual necessaris per a la seva protecció.
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i
salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir-les.
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament l'ús
de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les
persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per
garantir el citat fi.

5.6.- PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS
Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens.
La presència d’una escola pública i l’afecció dels seus accessos actuals fa necessari preveure, al
llarg del termini d’execució de l’obra, uns accessos independents i àmpliament senyalitzats per
als alumnes. Aquests seran acordats amb la Direcció de l’Escola.
Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de vehicles,
que hauran de prendre especial cura durant els períodes d’entrada i sortida de la canalla a
l’escola.
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6.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS

el més pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

6.1.- SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

6.1.5. LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de
primers auxilis disposaran, com a mínim, de:

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

− una farmaciola,
− una llitera,
− una font d’aigua potable.

6.1.1.- SERVEIS HIGIÈNICS

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels
llocs de treball.

• Lavabos

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

Com a mínim un per a cada 10 persones.
• Cabines d’evacuació
2

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a
cada 25 persones
• Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina
d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de:
alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries,
benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic
equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades,
torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil,
custodiada per l’encarregat.

6.1.2. VESTUARIS

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

6.1.3. MENJADOR

− desinfectants i antisèptics autoritzats,
− gases estèrils,
− cotó hidròfil,
− benes,
− esparadrap,
− apòsits adhesius,
− estisores,
− pinces,
− guants d’un sol ús.

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.1.4. LOCAL DE DESCANS
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos,
és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el
material utilitzat o caducat.
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paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

6.2.- ÀREES AUXILIARS
6.2.1.. ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors
"mínims/màxims", segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials
i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.
Les zones d’apilament
adequadament.

provisional

estaran

abalisades,

senyalitzades

i

il·luminades

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

6.2.2. TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o deconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran
i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els
seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

6.3. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els

6.3.1. MANIPULACIÓ
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
− Amiant.
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
− Sílice.
− Vinil.
− Urea formol.
− Ciment.
− Soroll.
− Radiacions.
− Productes tixotròpics (bentonita)
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
− Gasos liquats del petroli.
− Baixos nivells d’oxigen respirable.
− Animals.
− Entorn de drogodependència habitual.

6.3.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les
substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat
perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Normes de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
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El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:
• Explosius
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i
la prohibició de fumar.
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels mitjans
del Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de condicions tècniques i particulars.
La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra
previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior.
El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà:
1°
Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un parte de magatzem que es defineix
al plec de condicions tècniques i particulars.
2°
Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats, ja
inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les quantitats
rebutjables.
Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el
Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques i particulars i ser
coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla
de Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà tant als
contractistes com als subcontractistes):
·
·
·
.
.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat.
Document de nomenament del senyalista de maniobres.
Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho requereixin o
que s’estableixi mitjançant el Plec de condicions tècniques i particulars.
Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballadors que van a
realitzar.
Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en matèries de
prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en la que van a intervenir i
d’acord amb el que es cita a l’apartat següent.

7.2.- PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants

-

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Donada les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors prevista, és
necessari dotar-la d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que es donen les primers
atencions sanitàries als possibles accidentats.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la
pell i les mucoses de les vies respiratòries.

7.- SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ
7.1.- SISTEMA DECIDIT PER AL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT I SALUT, I
DOCUMENTS DE NOMENAMENTS
El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons les
condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut.

Local farmaciola de primer auxilis

El contingut, característiques i ús queden definits pel plec de condicions tècniques i particulars de
seguretat i salut i en les literatures dels amidaments i pressupost.
A més a més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista haurà de constar la ubicació,
així com la dotació de dita farmaciola.
-

Medicina Preventiva

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els
reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius
de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà puntualment aquest
compliment, a la resta de les empreses que sigui subcontractades per ell per a aquesta obra.
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Al plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions empresarials en matèria
d’accidents i assistència sanitària.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

-

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

Evacuació d’accidentats

L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista mitjançant
la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà exactament, a
través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al plec de condicions tècniques i
particulars.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:
25-50 lux

:

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional habitual.

100 lux

:

Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i
lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux

:

Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits
del personal. Baixes exigències visuals.

200 lux

:

Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat
de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux

:

Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans
en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.

500 lux

:

Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com
treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en
general. Altes exigències visuals

1000 lux

:

En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions
de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges
delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix
artístic lineal.

8. MEDIAMBIENT LABORAL
Seguint el document mediambiental del POUM:

8.1. CLIMATOLOGIA
S’entén com a climatologia la ciència que estudia la distribució dels diferents climes a nivell de
macroescala, mesoescala i microsescala. Per tant, el clima és el conjunt de factors meteorològics
que concorren en un mateix territori. Aquests factors són determinats per condicionants diversos,
entre els quals poden destacar les temperatures, la humitat, les precipitacions, els vents, la
proximitat del mar, l’altura, l’orientació respecte del sol, la latitud, el relleu i la vegetació. La
proximitat de la mar i la configuració del relleu, són els factors bàsics del clima de la comarca.
D'una banda, la plana del Baix Penedès i l'alçada poc considerable de la Serralada Litoral
afavoreixen l'entrada dels vents marítims, i d'altra banda, la barrera de muntanyes del Nord,
especialment a la meitat occidental, actua com a obstaculitzadora de les adveccions de l'interior i
alhora incrementa les condensacions de les masses d'aire que procedeixen de la Mediterrània.
Segons l’índex d’Humitat de Thornthwaite, el municipi de La Granada es caracteritza per ser un
clima mediterrani -20 a 0 Sec Subhumit, amb unes temperatures mitjanes de 14 a 15 º i una
precipitació anual entre els 500 i els 600 mm. Segons l’Atles Climàtic de Catalunya, La Granada
té una amplitud tèrmica anual de 16-18 ªC i un dèficit hídric de 200-300 mm, aquest es concentra
majoritàriament en els mesos d’hivern i estiu. El règim pluviomètric estacional del municipi és el
TPHE. Pel que fa a la qualitat de l’aire, vindrà expressada per l’absència o presència de
contaminants i es quantifica per el nivell d’immissió: concentració dels contaminants existents en
l’aire, mesurats per les estacions manuals i automàtiques de la Xarxa de Vigilància Prevenció
Atmosfèrica. D’aquesta manera es determina el grau de vulnerabilitat, en aquest sentit, segons
els mapes de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), La
Granada no presenta vulnerabilitat en vers les partícules de CO, SO2 i de PST, i per tant, no és
un municipi amb problemes de contaminació atmosfèrica.

8.2. IL·LUMINACIÓ
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Exigències visuals molt altes
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

8.3. SOROLL
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:
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Compressor
.................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB
Formigonera petita < 500 lts.
.................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts.
.................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost)
.................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
.................... 94 dB
Esmeriladora de peu
.................... 60-75 dB
Camions i dumpers
.................... 80 dB
Excavadora
.................... 95 dB
Grua autoportant
.................... 90 dB
Martell perforador
.................... 110 dB
Mototrailla
.................... 105 dB
Tractor d’erugues
.................... 100 dB
Pala carregadora d’erugues
.................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics
.................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte
.................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil l
.................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta
.................... 105 dB
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

8.4. POLS
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:
− Rinitis
− Asma bronquial
− Bronquitis destructiva
− Bronquitis crònica
− Emfisemes pulmonars
− Pneumoconiosis
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el
temps d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà
de ser realitzat per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el
que ve donat per la fórmula:

10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada "fracció
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
− Escombrat i neteja de locals
− Manutenció de runes
− Demolicions
− Treballs de perforació
− Manipulació de ciment
− Raig de sorra
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
− Esmerilat de materials
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
− Plantes de matxuqueix i classificació
− Moviments de terres
− Circulació de vehicles
− Polit de paraments
− Plantes asfàltiques
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la
pols, convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT

MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals

Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes

Regat previ

Demolicions

Regat previ

Treballs de perforació

Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua
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Manipulació de ciment

Filtres en sitges o instal·lacions confinades

10è.-

Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

Raig de sorra o granalla

Equips semiautònoms de respiració

11è.-

Tall o polit de materials ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de
tall

Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura Aspiració localitzada
elèctrica
Circulació de vehicles
Plantes de
asfàltiques

matxuqueix

Regat de pistes
i

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

plantes Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

8.5. ORDRE I NETEJA
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

8.6. RADIACIONS NO IONITZANTS
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser,
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

1er.-

Retirada dels objectes i coses innecessàries.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.

2on.-

Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.

Radiacions infraroges

3er.-

Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.

4art.-

Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilització.

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Pla d’evacuació de residus.
5è.-

Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6è.-

Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de
matèria.
Il·luminació suficient.

7è.-

Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de
suport provisionals.

8è.-

Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9è.-

Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la
radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la
pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix,
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a
la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment
de la pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
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L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm.
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria
i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit
hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de durse
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció:
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG),
bufador d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent
longitud d’ona.
Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la
pell.
Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV
e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden
ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre
classes següents:

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm
i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada
incloent la resposta de centelles.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del
valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció
facial.

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a
les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II;
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar
perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de
emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la
còrnia), de resultats imprevisibles.

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
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a). Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa
del raig.
b). Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillós.
c). Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions
difuses, que pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la
pell.

- Equip:
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que
genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en
ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent
queprevingui la reflexió especular.
- Operació:

d). Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com
en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la
genera.

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant l’operació.

e). Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser
registrada i comunicada al departament mèdic.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip
de làser.

f). La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

Àrea de treball:
a). L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b). Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c). A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d). S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de
disposar de protecció especial.
e). Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora
de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials
inflamables o explosius.

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que
previnguin elrisc de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent
al pit de l’operador.
f)

S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells
topogràfics.
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Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa,
amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

8.7. RADIACIONS IONITZANTS
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació,
com són:
− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
− Control de densitats "in situ” pel mètode nuclear.
− Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits.
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments,
moviment de granels, etcètera.
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn
o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:
− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports;
detecció de cartes bomba.
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions
ionizants.
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a
l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general.
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de
radiació, s’empren els comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor
necessari està en funció inversa de la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir
en una pel·lícula dosimètrica o un estil dosímetre integrador de butxaca. Sempre que no
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi
radiació (per exemple objectes metàl·lics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant
l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com
l’argó-40 o el fòsfor-32.
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

9. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip,
màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els
riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
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Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a
continuació:
Codi

UA

Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

HX11X005 u

Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent
nivell,superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

HX11X007 u

Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema
deseguretat integrat

HX11X008 u

Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat

HX11X009 u

Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants,
amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a
pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat

HX11X011 u

HX11X012 u

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer
de 3 mm de gruix

HX11X022 u

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes
metàl·liques reglamentàries

HX11X023 u

Protector de mans per a cisellar

HX11X024 u

Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca

HX11X025 u

Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat

HX11X026 u

Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de
bastida de cavallets

HX11X027 u

Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines

HX11X028 u

Grua mòbil d'accionament manual

HX11X029 u

Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en
alçada

HX11X031 u

Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades

HX11X032 u

Suport de repòs per al disc radial portàtil

HX11X033 u

Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior

HX11X034 u

Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua

HX11X035 u

Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa

HX11X036 u

Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors
hidràulics o roscats

HX11X037 u

Sitja-barrejadora per a la confecció de morter

HX11X039 u

Carretó manual porta palets

HX11X041 u

Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats

HX11X042 u

Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre
dorments de fusta

Descripció

HX11X003 u

HX11X010 u

HX11X021 u

Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antiretrocés,
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat
integrat amb protector de disc inferior fix, superior abatible, aturada
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i
transversal

HX11X013 u

Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció
integrat

HX11X014 u

Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat

HX11X015 u

Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a
diferent nivell

HX11X016 u

Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats

HX11X017 u

Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb
balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m

HX11X018 u

Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat

HX11X045 u

Estrebat de pou circular amb tensor

HX11X019 m

Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada
UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X046 u

Estrebat de pou rectangular amb tensor

HX11X047 u

Apuntalament de talús inestable amb panells
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HX11X077 u

Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba

HX11X078 u

Luxímetre portàtil

HX11X079 u

Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil

Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux

HX11X080 u

Termòmetre / baròmetre

HX11X052 u

Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat
integrat

HX11X082 u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el
desmuntatge inclòs

HX11X053 u

Plataforma metàl·lica en voladís per descàrrega de material en façanes amb
trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat
integrat

HX11X083 u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el
desmuntatge inclòs

HX11X054 u

Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a
terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics,
conductors de protecció

HX11X086 u

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs

HX11X055 u

Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat
nominal

HX11X085 u

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs

HX11X057 m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el
desmuntatge inclòs

HX11X088 m

Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HX11X089 u

Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HX11X048 u

Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb
sistema de protecció integrat

HX11X049 u

Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció
integrat

HX11X050 u

HX11X058 u

Senyal acústica de marxa enrere

HX11XG05 u

HX11X059 m2

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa
de camió

Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular
acoblat a la barana

HX11XG10 u

Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió

HX11X060 m

Cable d'acer de guiat de material suspès

HX11XG11 u

Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària

HX11X061 u

Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó

HX11XG12 u

HX11X063 u

Encenedor de guspira amb mànec

Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5
m de llargària

HX11X064 u

Cinturó portaeines

HX11XG13 u

HX11X066 u

Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses

Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5
m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

HX11X067 u

Ganxo de grua amb dispositiu de tancament

HX11X068 u

Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats

HX11X070 u

Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una
càrrega màxima de 1200 kg

HX11X071 u

Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1
m i de 3 mm de gruix

HX11X075 u

Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió

HX11X076 u

Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs

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

12.- DOCUMENTS DEL PRESENT DOCUMENT DE SEGURETAT I SALUT
DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA
DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS
DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST

13.- PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut puja la quantitat de VINT-I-QUATRE MIL
CINC-CENTS VUITANTA NOU EUROS AMB CINCUANTA DOS CÈNTIMS (24.589,52 €).

11. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades,
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció
d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

14.- NOTIFICACIÓ I INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS
Tots els accidents que es produeixin hauran d’ésser notificats a la Direcció Facultativa i al Tècnic
de Prevenció en Obra, i investigats per tal d’avaluar-ne la gravetat potencial i d’adoptar les
mesures correctores que calguin per a evitar que es repeteixin.

15.-CONCLUSIÓ
Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest
annex (que es redacta en forma de projecte), es considera que es verifiquen els objectius de la
seva redacció i es considera que s’ha acomplert les premisses bàsiques indicades a l’apartat 2
d’aquesta memòria, per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar,
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en
aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i
Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

La Granada, 11 de juny de 2021
EL DIRECTOR DEL PROJECTE

ELS REDACTORS DEL PROJECTE

Mario Ferrer Arasa

Sergi Solera Armengol

Enginyer de camins, canals i ports

Enginyers de camins, canals i ports

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
Jaume Fabregat Gamundi
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Seguretat i Salut

Annex de justificació de preus
Nº

Codi

U

Annex de justificació de preus

Descripció

Total

u

B1411111

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1,000 u

Casc seguretat p/ús normal,contra
cops,PE,p<=400g

Codi

1.9 H1462242

1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
1.1 H1411111

Nº

5,67

B1421110

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor
transp.c/entelam.

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

B1462242

1,000 u

5,95

u

B1481131

B1432012

Protector auditiu auricular,arnès,orelleres
antisoroll

u

5,95

18,42

u

B142BB00

Pantalla
p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,abat.p/ac
obl.casc

18,42

12,59

Preu total per u ..................................................
1.5 H1441201

u

B1441201

B1451110

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

0,65

B1456821

Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

1,57

B1461110

Guants dielèc.p/B.T.,cautxú,manig.<1/2avantb.

5,7300
5,73

B15A0020

u

Cinturó portaeines
1,000 u

Cinturó portaeines
Preu total per u ..................................................

20,37

20,3700
20,37

12,5900

0,6500

1,5700

36,86

36,8600
36,86

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000 u

Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola
antilliscant
Preu total per u ..................................................

Pressupost Seguretat i Salut

5,73

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a
mig avantbraç
1,000 u

u

Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC
sold.,g=0,4mm,viu

1,57

Preu total per u ..................................................
1.8 H1461110

1,000 u

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica
al canell
1,000 u

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

0,65

Preu total per u ..................................................
1.7 H1456821

11,05

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405
1,000 u

u

11,0500

12,59

Preu total per u ..................................................
1.6 H1451110

11,05

Preu total per u ..................................................

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric
1,000 u

Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.

18,4200
1.12 H15A2020

Preu total per u ..................................................
1.4 H142BB00

25,8900
25,89

Preu total per u ..................................................

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
1,000 u

25,89

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
1,000 u

B1487460
u

Parella botes seguretat,resist.humit.,pell
rectif.,sola antillisc.antiest.,plantill./punte.met.

5,9500
1.11 H1487460

Preu total per u ..................................................
1.3 H1432012

Total

5,67

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
1,000 u

u

5,6700

1.10 H1481131
u

Descripció

Preu total per u ..................................................

Preu total per u ..................................................
1.2 H1421110

U

6,35

6,3500
6,35
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Nº

Codi

U

Annex de justificació de preus

Descripció

Total

m

0,100 h
1,500 %
1,000 m

B1Z6AF0A

0,300 u

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold.
90x150mmxD4,5/3,5mm+bast.3,5x2m tub+peus
form.20 usos p/S
Dau form.p/tanca mòbil,20usos,p/SiS

19,91
1,99
0,77

1,9910
0,0299
0,7700

0,13

0,0390

Preu total arrodonit per m ..................................................
u

A01H2000
A01H4000
%NAAA
B1Z659A1

A01H4000
%NAAA
BBLZA0A2

h
h
%
u

Oficial 1a p/SiS
Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Porta planxa acer galv.ampl.=6m,h=2m,bast.tub
ac.galv.p/tanca mòbil,2usos,p/SiS

23,85
19,91
32,82
232,56

A01H4000
%NAAA
BBL11102

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Bastidor acer galv.,p/supo.senyal.vert.,mòbil,2
usos,p/SiS

19,91
1,99
14,04

A01H4000
%NAAA
BBL12602

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Placa triangular,70cm pintura
reflectant,2usos,p/SiS

19,91
19,91
32,28

A01H4000
%NAAA
BBC12302

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Placa circ.,D=60cm pintura reflectant,2usos,p/SiS

0,020 h
1,000 %
1,000 u

Pressupost Seguretat i Salut

U

Preu total arrodonit per U ..................................................

6,91

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
0,152
0,152
12,000
12,500

h
h
m
kg

Oficial 1a p/SiS
Manobre p/SiS
Tauló fusta pi p/10 usos,p/SiS
Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.sold.

23,85
19,91
0,38
0,93

1,9910
0,0299
14,0400

u

22,84

Rètol adhesiu ( mie-rat.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
1,000 u

Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra
p/quad.contr.elèc.,p/SiS

5,52

Preu total arrodonit per u ..................................................
2.11 H15141J1

A01H2000
A01H4000
B0DZDZ40
B1Z0A0B0
B1Z11215

m2

3,6252
3,0263
4,5600
11,6250

5,5200
5,52

Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus
d'impacte i amb el desmuntatge inclòs
0,355
0,355
0,100
0,020
1,200

h
h
m
cu
m2

Oficial 1a p/SiS
Manobre p/SiS
Fleix,p/SiS
Claus impacte acer,p/SiS
Xarxa
poliam.n/regen.tenac.alt.,4mm,80x80mm,corda
perim.poliam.,

23,85
19,91
0,23
18,26
0,15

Preu total arrodonit per m2 ..................................................

8,4668
7,0681
0,0230
0,3652
0,1800

16,10

19,9100
0,1991
32,2800

19,91
19,91
37,98

19,9100
0,1991
37,9800
58,09

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Con plàstic reflector h=50cm,2usos,p/SiS
Preu total arrodonit per u ..................................................

2.7 HBB10001

6,91

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1,000 h
1,000 %
1,000 u

u

u

Sense descomposició

52,39

Preu total arrodonit per u ..................................................
2.6 HBC12300

Rètol indicatiu de risc, col·locat

BBBAE001

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1,000 h
1,000 %
1,000 u

u

17,8875
14,9325
0,4923
232,5600

16,06

Preu total arrodonit per u ..................................................
2.5 HBB11251

U

A01H2000
A01H4000
B1Z0D230
B1Z4501A

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el
desmuntatge inclòs
0,100 h
1,500 %
1,000 m

u

2.9 H153A9F1

2.10 HBBAE001

265,87

Preu total arrodonit per u ..................................................
2.4 HBB11111

Total

Preu total arrodonit per u ..................................................

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el
desmuntatge inclòs
0,750
0,750
1,500
1,000

u

Descripció

2,83

Preu total arrodonit per u ..................................................
2.3 HBBZA0A1

U

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000
%NAAA
B1Z6211A

2.2 H6AZ59A1

Codi

2.8 HBB21202

2 PROTECCIONS COL.LECTIVES
2.1 H6AA2111

Nº

19,91
0,40
10,39

0,3982
0,0040
10,3900
10,79

Globus de llum vermella per a senyalitzacio
Sense descomposició

2,76

Preu total arrodonit per U ..................................................

2,76
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Nº

Codi

U
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Descripció

Total

Nº

Codi

U

3 EXTINCIÓ D'INCENDIS
3.1 HM31161J

u

0,200
0,200
1,500
1,000

h
h
%
u

B1ZM1000

1,000 u

Oficial 1a p/SiS
Ajudant p/SiS
Despeses auxiliars
Extintor pols seca,6kg,pressió
incorpo.pintat,p/SiS
P.p.elements especials p/extint.p/SiS
Preu total arrodonit per u ..................................................

Total

4 PROTECCIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000
A01H3000
%NAAA
BM311611

Descripció

4.1 HGD1222E

23,85
21,17
9,00
35,87

4,7700
4,2340
0,1350
35,8700

0,31

0,3100

u

A01H2000
A01H3000
%NAAA
B1ZGYD10
B1ZGP220

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix,
de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el
desmuntatge inclòs
0,233
0,233
1,500
1,000
1,000

h
h
%
u
u

45,32

Oficial 1a p/SiS
Ajudant p/SiS
Despeses auxiliars
P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. p/SiS
Piqueta connex.terra
acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm p/SiS

23,85
21,17
10,49
4,12
11,42

Preu total arrodonit per u ..................................................
4.2 HG4243JD

u

A01H3000
A01H2000
%NAAA
B1ZGW420
B1ZGM3JD

26,19

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
0,220
0,550
1,500
1,000
1,000

h
h
%
u
u

Ajudant p/SiS
Oficial 1a p/SiS
Despeses auxiliars
P.p.accessoris p/interr.difer.p/SiS
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.
DIN,p/munt.perf.DIN,p/SiS

21,17
23,85
17,77
0,38
114,74

Preu total arrodonit per u ..................................................
4.3 HG380907

m

A01H3000
A01H2000
%NAAA
B1ZGY380
B1ZGG900

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra i amb el desmuntatge inclòs
0,200
0,200
1,500
1,000
1,020

m

A01H2000
A01H3000
%NAAA
B1ZGB180

h
h
%
u
m

Ajudant p/SiS
Oficial 1a p/SiS
Despeses auxiliars
P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus p/SiS
Conductor Cu nu,1x35mm2,p/SiS

21,17
23,85
9,00
0,15
1,29

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC , per a
seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs
0,060
0,060
1,500
1,020

u

h
h
%
m

Oficial 1a p/SiS
Ajudant p/SiS
Despeses auxiliars
Cable 0,6/1 kV RV, 1x25mm2 ,p/SiS

23,85
21,17
2,70
2,73
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A01H2000
A01H3000
%NAAA
B1ZGM2JD

0,550
0,220
1,500
1,000

B1ZGW420

1,000 u

Pressupost Seguretat i Salut

1,4310
1,2702
0,0405
2,7846
5,53

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
h
h
%
u

Oficial 1a p/SiS
Ajudant p/SiS
Despeses auxiliars
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mò
d.DIN,p/munt.perf.DIN,p/SiS
P.p.accessoris p/interr.difer.p/SiS
Preu total arrodonit per u ..................................................

Pressupost Seguretat i Salut

4,2340
4,7700
0,1350
0,1500
1,3158
10,60

Preu total arrodonit per m ..................................................
4.5 HG4242JD

4,6574
13,1175
0,2666
0,3800
114,7400

133,16

Preu total arrodonit per m ..................................................
4.4 HG31B18A

5,5571
4,9326
0,1574
4,1200
11,4200

23,85
21,17
17,77
134,56

13,1175
4,6574
0,2666
134,5600

0,38

0,3800
152,98
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

4.6 HGG10001

4.7 HGD11001

U

Descripció

U

Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa

U

Annex de justificació de preus
Total

Nº

Codi

U

Descripció

Total

5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Sense descomposició

39,07

Preu total arrodonit per U ..................................................

39,07

5.1 HQU1D390

u

Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a
terra.
Sense descomposició

324,55

Preu total arrodonit per U ..................................................

324,55

A01H4000
%NAAA
C1ZQD390
C1Z13000

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
0,300
2,500
1,000
0,300

h
%
u
h

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Trans.mòd.pref.vestidors 8x2,4m
Camió grua p/SiS

19,91
5,97
182,26
45,42

Preu total arrodonit per u ..................................................
5.2 HQU1B350

u

A01H4000
%NAAA
C1Z13000
C1ZQB350

202,01

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres
0,300
2,500
0,300
1,000

h
%
h
u

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Camió grua p/SiS
Trans. mòd.pref.sanitaris
3,7x2,4m,2inod,2dutx,lav+2aix,term.50l

19,91
5,97
45,42
182,26

Preu total arrodonit per u ..................................................
5.3 HQU1E170

202,01

1,000 mes

Llog. mòd.pref.menjador 6x2,4m

63,75

Preu total arrodonit per mes .............................................…
u

A01H4000
%NAAA
C1Z13000
C1ZQE370

0,300
2,500
0,300
1,000

A01H4000
%NAAA

h

h
%
h
u

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Camió grua p/SiS
Trans. mòd.pref.menjador 6x2,4m
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Pressupost Seguretat i Salut

63,75

19,91
5,97
45,42
182,26

5,9730
0,1493
13,6260
182,2600
202,01

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
1,000 h
1,000 %

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Preu total arrodonit per h ..................................................

Pressupost Seguretat i Salut

63,7500

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

Preu total arrodonit per u ..................................................
5.5 HQUZM000

5,9730
0,1493
13,6260
182,2600

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

BQU1E170

5.4 HQU1E370

5,9730
0,1493
182,2600
13,6260

19,91
19,91

19,9100
0,1991
20,11
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

5.6 HQU27902

Annex de justificació de preus

U

Descripció

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària,
amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000
%NAAA
BQU27900

Total

0,350 h
2,500 %
0,250 u

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Taula fusta tauler
melamina,3,5mx0,8m,p/10pers.p/4 usos,p/SiS

19,91
6,97
91,61

u

A01H4000
%NAAA
BQU2AF02

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Nevera elèctrica 100l,p/2 usos,p/SiS

19,91
6,97
92,05

u

A01H4000
%NAAA
BQU25700

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.p/4 usos,p/SiS
Preu total arrodonit per u ..................................................

5.9 HQU2D102

u

A01H4000
%NAAA
BQU2D102

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Planxa elèct. p/menjars,60x45cm,p/2 usos,p/SiS

6,9685
0,1743
92,0500

1,000 U

5.16 HQU2QJ02
A01H2000
%NAAA
BQU2QJ00

2,9865
0,0748
22,5275

2,9865
0,0748
52,3200

CADIRA

22,65

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
0,050 h
2,500 %
1,000 u

u

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Forn microones,p/2usos,p/SiS

19,91
1,00
71,29

BQU1521A

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
0,375 h
2,500 %
1,000 u

Oficial 1a p/SiS
Despeses auxiliars
Pica rentar plats+aixe.+desguàs,p/SiS

23,85
8,94
165,71

mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
1,000 mes

Lloguer mòdul prefabricat sanitaris
2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.

125,90

u

A01H2000
%NAAA
B1ZC1300

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
1,000 h
2,500 %
1,000 m2

Oficial 1a p/SiS
Despeses auxiliars
Mirall lluna incolora,g=3mm,p/SiS

23,85
23,85
26,86

Preu total arrodonit per u ..................................................
u

A01H4000
%NAAA
BQU22303

23,8500
0,5963
26,8600
51,31

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
0,250 h
2,500 %
1,000 u

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Armari metàl·lic,indiv.,0,4 0,5x1,8m,p/3
usos,p/SiS

19,91
4,98
54,17

Preu total arrodonit per u ..................................................
5.12 HQU2GF01

u

A01H4000
%NAAA
BQU2GF00

BQU1A20A

A01H2000
A01H3000
%NAAA
B1ZE2400

u

Manobre p/SiS
Despeses auxiliars
Recipient p/escombraries,100l,p/SiS

1,000 mes

Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m

101,19

19,91
1,99
42,46

1,9910
0,0498
42,4600

101,1900
101,19

mes Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de
dimensions 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa,
aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum
exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de
xapa i revestiment de tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la
caseta durant el període de lloguer.

44,50

Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de
potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
0,550
0,550
1,500
1,000

h
h
%
u

Oficial 1a p/SiS
Ajudant p/SiS
Despeses auxiliars
Radiador infraroigs,230V,E=1000W,p/SiS
Preu total arrodonit per u ..................................................

Pressupost Seguretat i Salut

4,9775
0,1245
54,1700
59,27

Preu total arrodonit per u ..................................................
5.13 HE732402

5.19 HQU1522A

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
0,100 h
2,500 %
1,000 u

125,90

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Preu total arrodonit per mes .............................................…
5.11 HQU22301

125,9000

55,38
5.18 HQU1A20A

5.10 HQU21301

8,9438
0,2235
165,7100
174,88

Preu total arrodonit per mes .............................................…
Preu total arrodonit per u ..................................................

0,9955
0,0250
71,2900
72,31

Preu total arrodonit per u ..................................................
5.17 HQU1521A

22,6500
22,65

Preu total arrodonit per u ..................................................

25,59

19,91
2,99
52,32

CADIRA

A01H4000
%NAAA
BQU2E002

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
0,150 h
2,500 %
1,000 u

U

Total

Preu total arrodonit per U ..................................................

99,19

19,91
2,99
90,11

Descripció

BQU21001

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
0,150 h
2,500 %
0,250 u

U

6,9685
0,1743
22,9025
30,05

Preu total arrodonit per u ..................................................
5.8 HQU25701

5.14 HQU20005

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
0,350 h
2,500 %
1,000 u

Codi

5.15 HQU2E001

Preu total arrodonit per u ..................................................
5.7 HQU2AF02

Nº

23,85
21,17
24,76
51,29

13,1175
11,6435
0,3714
51,2900
76,42
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi
BQUIA22A

U

Annex de justificació de preus

Descripció
1,000 mes

Total
Mes de lloguer de caseta prefabricada per
despatx d'oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m
(10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica
mitjançant perfils conformats en fred; tancament
de xapa nervada i galvanitzada amb acabat de
pintura prelacada; coberta de xapa galvanitzada
ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament
interior amb llana de vidre combinada amb
poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i força
amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i
punt de llum exterior; finestres corredisses
d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes;
porta d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm
amb pany; sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa galvanitzada de
secció trapezoïdal i revestiment de tauler
melaminat en parets.

147,85

Preu total arrodonit per mes .............................................…

Nº

Codi

U

147,8500

Descripció

Total

6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
6.1 HQUA2100

u

BQUA2100

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
1,000 u

Farmaciola portàtil urg.+contingut segons
orden.SiS
Preu total arrodonit per u ..................................................

6.2 HQUAM000

u

BQUAM000

6.3 HQUACCJ0

Reconeixement mèdic
1,000 u

u

BQUACCJ0

Reconeixement med.

35,40

1,000 u

Manta cotó+fibra sint.,110x210cm

18,13

Pressupost Seguretat i Salut

18,1300
18,13

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
1,000 U

Material sanitari+contingut segons ordenança
Preu total arrodonit per u ..................................................
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35,40

Preu total arrodonit per u ..................................................

BQUA3100

35,4000

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

147,85

u

100,4300
100,43

Preu total arrodonit per u ..................................................

6.4 HQUA3100

Pressupost Seguretat i Salut

100,43

64,03

64,0300
64,03
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Annex de justificació de preus
Nº

Codi

U

Descripció

Total

7 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
7.1 HQUAP000

u

BQUAP000

Curset de primers auxilis i socorrisme
1,000 u

Curs.prim.aux+socorr
Preu total arrodonit per u ..................................................

7.2 HZ110001

7.3 HZ210001

Pressupost Seguretat i Salut

H

U

187,00

187,0000
187,00

Formacio de seguretat i salut en el treball
Sense descomposició

12,05

Preu total arrodonit per H ..................................................

12,05

Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball
Sense descomposició

30,05

Preu total arrodonit per U ..................................................

30,05
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PLÀNOLS SEGURETAT I SALUT

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

Senyalització:
tanca provisional obra

Senyalització:
equip senyalització provisional trànsit

1. tanca provisional obra

Equip estàndard Senyalització provisional d'obres per carretera convencional Equip de senyalització
provisional

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 1i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

senyalització
senyalització en talls de carreteres de desviament

senyalització
plafó senyal indicatiu prohibit el pas

Senyalització obres: Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra

1.voravia
2.tanca direccional 2x1m.
3.cons de abalisament reflectants
4.senyal lluminosa
5.obres
Alçada de les senyals (de la part inferior del
senyal al terra 1m.) Mides recomanables
Calçades sense voravies
Diàmetre cm discos: 60

Triangles L: 70-90
Quadrets L: 60
Panels: 80x40
Cons: 60
Calçades amb voravia
Diàmetre cm discos: 90
Triangles L: 90-175
Quadrets L: 90
Panels: 165x70
Cons: 50x70

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 2i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

senyalització
plafó senyal indicatiu precaució obres

senyalització
plafó desviament trànsit

1. plafó desviament de trànsit

Senyalització obres: Precaució, zona en obres

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 3i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

senyalització
plafó senyal indicatiu no passeu zona en obres

senyalització
con de balisament

1.con de abalisament

Senyalització obres: Precaució, no passeu, zona en obres

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 4i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

senyalització
barrera rígida portàtil

barrera rígida de formigó (portàtil)
1. Axonomètrica
2. Alçat transversal
3. Planta detall AA
4. Secció BB
5. Secció AA

senyalització
balisa intermitent cèdula fotoelèctrica

Senyalització obres: balisa intermitent, cèdula fotoelèctrica

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 5i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

senyalització
balisa amb llums intermitents

línies elèctriques
distàncies relatives per la maquinària d'obra

Distàncies relatives de protecció per la maquinària d'obra propera a les línies elèctriques aèries
1.balissa amb llums intermitents
1. Línies Baixa Tensió
a=distància de protecció 2.00m

forats i obertures
esquema de protecció

2. Línies Alta Tensió fins a 57.000v.
a=distància de protecció 3.00m
3.Línies Alta Tensió majors 57.000v
a=distància de protecció 5.00m

Proteccions en forats i obertures
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línies elèctriques
Pòrtic de balisament, protecció de línies elèctriques

maquinària d'obra. Grues.
perspectiva de pas

pas sota línies elèctriques
perspectiva

1. Secció explicativa
a=distància de protecció h=pas
lliure
s=senyal indicativa Pòrtic de abalisament , protecció de línies elèctriques
alçada màxima
2. Perspectiva
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línies elèctriques
esquemes de pas per sota Línies B.T.

vessament de terres
esquema protecció de desmunts i terraplens

Esquema protecció i senyalització de desmunts i terraplens

Esquema de pas per sota de línies aèries de Baixa Tensió
a=2.00m.
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vessament de terres
esquema límit de retrocés

maquinària d'obra. Grues.
control de nivell

Esquema límit retrocés en vessament de terres
variable segons el tipus de terreny

Control de nivell
1.control de nivell posterior
2.control de nivell lateral
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maquinària d'obra. Grues.
recolzaments

maquinària d'obra. Grues.
col·locació estabilitzadors

Col·locació estabilitzadors
recolzaments
Col·locació estabilitzadors
distàncies
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Rases:
esquema apuntalament rases

esquema apuntalament de rases
1. rasa sense apuntalament
2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega
3. rasa amb apuntalament per sobrecàrrega
4. rasa en profunditat amb sobrecàrrega
a. apuntalament horitzontal
b. apuntalament vertical

rases
perspectiva

5. rasa amb sobrecàrrega lleugera
Amplada mínima de rases en funció de la seva
profunditat com a mínim l'esmentada amplada cal
que sigui de:
0.50m fins a 1.00m. de profunditat
0.65m fins a 1.50m. de profunditat
0.75m fins a 2.00m. de profunditat
0.80m fins a 3.00m. de profunditat
0.90m fins a 4.00m. de profunditat
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat

esquema protecció de rases
En terreny fluix D=H
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m.
3. Escala amb sabata
4. Senyal de perill
5. Senyal de prohibició indicativa de risc
6. En terreny dur D=H/2
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rases
esquema protecció rases

protecció de rases, esquema
1. Secció
2. Perspectiva
3. Esquema de protecció de rases

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 12i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 13i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 14i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 15i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 16i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 17i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 18i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 19i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 20i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 21i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 22i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 23i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ANNEX XIV. PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT. 24i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

PLEC CONDICIONS SEGURETAT I SALUT

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

ÍNDEX

6.2.- Procediments per al control i seguiment del pla de seguretat i salut ............ 33

1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC .................................................................................. 1

6.3.- Avaluació de decisió sobre les alternatives proposades pel pla de seguretat i
salut ............................................................................................................ 36

1.1.-IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES ........................................................................... 1

7.- NORMES D’AMIDAMENT, CERTIFICACIÓ I SANCIONS APLICABLES ................. 36

1.2.-OBJECTE ................................................................................................................ 1
1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT .............. 2
1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS ............ 2
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU ............ 3
2.1. Promotor ................................................................................................................ 3
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut ......................................................................... 3
2.3. Projectista ............................................................................................................... 4
2.4. Director d’Obra ....................................................................................................... 5
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes ................ 5
2.6. Treballadors Autònoms ......................................................................................... 7
2.7. Treballadors............................................................................................................ 8
3.- LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA ......................................................................... 8
4.-CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ I SALUT .................... 9
4.1.- Equips de protecció individual ............................................................................ 9
4.2.- Mitjans de protecció col·lectiva ......................................................................... 11
4.3.- Mitjans auxiliars, màquines i equips ................................................................. 14
4.4.- Senyalització de l’obra ....................................................................................... 15
4.5.- Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars ..................................................... 15
4.6.- Manteniment posterior del construït ................................................................. 16
5.- NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA PREVENCIÓ GENERAL DE
RISCOS ......................................................................................................... 16
5.1.- Per oficis que intervenen ................................................................................... 16
5.2.- Per activitats previstes ....................................................................................... 18
5.3.- Pels mitjans auxiliars, maquinària i eines ........................................................ 23
5.4.- Per la instal·lació elèctrica provisional d’obra ................................................. 29
5.5.- Prevenció d’incendis en l’obra .......................................................................... 30
6.- EL PLA DE SEGURETAT I SALUT ............................................................................ 31
6.1.- Criteris de selecció, formació i funcions del personal de prevenció ............. 31

ANNEX XIV.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC.. ÍNDEX - i

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
1.1.-IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES
Aquest document forma part del Projecte de la renovació de l’abastament del dipòsit de
La Granada
1.2.-OBJECTE
El present Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut, és un
document contractual d’aquesta obra que té per objecte:
1º

Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a aquest
Estudi de Seguretat i Salut.

2º

Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte.

3º

Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o exigir
al Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, aquelles
que no són pròpies del seu sistema de construcció per a aquesta obra.

4º

Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior del
construït.

5º

Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de
Seguretat i Salut, a la prevenció continguda a aquest Estudi de Seguretat i Salut.

6º

Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu utilitzar,
amb la fi de garantir el seu èxit.

7º

Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció
decidida i la seva administració.

8º

Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que
serveixi per a implanta amb èxit la prevenció dissenyada.

En definitiva, aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el
conjunt d’especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i
Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així
com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució
de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus
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d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques
que es derivin de la normativa actual vigent.
Tot això amb l’objectiu global d’aconseguir la realització d’aquesta obra, sense accidents
ni malalties professionals, al complir els objectius fixats a la Memòria de Seguretat i Salut,
que s’han d’entendre transcrits com a norma fonamental d’aquest document contractual.
1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre sobre
’’DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ’’, l’Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d’Execució
d’Obra o, al seu defecte, del Projecte d’Obra, havent de ser coherent amb el contingut del
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització
de l’obra, contenint com a mínim els següents documents:

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l’aplicació i execució de l’Estudi de
Seguretat i Salut.
1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS
L’estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d’Execució d’obra, o en el seu cas,
del Projecte d’Obra, havent de ser cadascun dels documents que l’integren, coherents
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu,
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la
realització de l’obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es
tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

Memòria:
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d’utilitzar-se o
que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser
evitats, indicant a l’efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir
els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures
alternatives.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la
certesa de les dades que se subministren.

Plec:

Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’obra que es tracti,
així com les prescripcions que s’hauran de complir en relació amb les característiques,
l’ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació
de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents
informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

Plànols:

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut.

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió
de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions
tècniques necessàries.
Amidaments:
De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.
Pressupost:

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en
cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les
Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de
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necessària per l’elaboració del Projecte i redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut,
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut,quedin suficientment definides les unitats de
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2.

DEFINICIONS I
CONSTRUCTIU

COMPETÈNCIES

DELS

AGENTS

DEL

FET

Dins l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu,
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l’Acció Preventiva
(Art. 15 a la L. 31/1995) :
 Evitar els riscos.


Avaluar els riscos que no es poden evitar.



Combatre els riscos en el seu origen.



Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels
llocs de treball, com també a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de
producció, amb l’objectiu específic d’atenuar la feina monòtona i repetitiva i de
reduir-ne els efectes a la salut.



Tenir en compte l’evolució de la tècnica.



Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.



Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri la
tècnica, l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals al treball.




Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la
individual.
Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.



Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui
en totes les fases d’elaboració del projecte i de preparació de l’obra.



Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l’aprovació del Pla
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l’inici de les obres, el
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d’execució material de les mateixes.



La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al
Promotor de les seves responsabilitats.



Gestionar l’’’Avís Previ’’ davant l’Administració Laboral i obtenir les preceptives
llicències i autoritzacions administratives.



El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament
justificades, o bé proposin unes mesures d’una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i
que compti amb titulació acadèmica en Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l’Execució de l’obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

2.1. PROMOTOR
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi,
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:


Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.



Designar en fase de Projecte, la redacció de l’Estudi de Seguretat, facilitant al
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan
en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:


Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el
Projectista tingui en consideració els ’’Principis Generals de la Prevenció en
matèria de Seguretat i Salut’’ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
- Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es
desenvolupin simultània o successivament.
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-

-



Estimar la duració requerida per l’execució de les diferents feines o fases de
treball.
Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració
del projecte d’obra.
- Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de
seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils
per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors (manteniment).
- Coordinar l’aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o
fer redactar l’Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut
d’Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, és designat pel Promotor
en tots aquells casos en què intervé més d’una empresa i treballadors autònoms o
diversos treballadors autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:








Coordinar l’aplicació dels Principis Generals de l’Acció Preventiva (Art. 15 L.
31/1995) :
- En el moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi
de planificar les diferents tasques o fases de treball que s’hagin de
desenvolupar simultània o successivament.
- En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests treballs o
fases de treball.
Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l’execució de
l’obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l’article 10 del
R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a
les obres de construcció:
- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.



El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de
les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, a fi de
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels
treballadors.
- 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.
- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
- L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu
que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i
treballadors autònoms.
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat
que es realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les
modificacions que s’hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta
funció quan no calgui la designació de Coordinador.
Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de
treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l’obra les
persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’execució de l’obra respondrà davant del
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que
intervinguin a l’execució material de l’obra. Qualsevol divergència serà presentada al
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de
l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que
calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra
o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i
treballadors.
2.3. PROJECTISTA
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a
la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres
tècnics, de forma coordinada amb l’autor d’aquest, contant en aquest cas, amb la
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.



Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:







Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en
fase de Projecte per integrar els Principis de l’Acció Preventiva (Art. 15 L.
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització que
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l’execució de
les obres.
Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions
parcials.






2.4. DIRECTOR D’OBRA
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics,
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència
constructiva i d’altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb
l’objecte d’assegurar l’adequació al fi proposat. En el cas que el Director d’Obra dirigeixi a
més a més l’execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l’obra executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d’Obra, nomenat pel Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:





Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d’obra dels productes
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius,
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització,
d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.
Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre
d’Ordres i Assistència

2.5.

Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació
del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els
visats que siguin preceptius.
Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al
Llibre d’incidències
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats
que foren perceptius.
CONTRACTISTA
O
SUBCONTRACTISTES

CONSTRUCTOR

(EMPRESARI

PRINCIPAL)

I

Definició de Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència
i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les
mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.
Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del
Contractista, pel que es regeix la seva execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:


El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
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l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i
exigides en el Projecte
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i
Salut.
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat
de l’obra.
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra
dins dels límits establerts en el Contracte.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat
i Salut del Projecte.
El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los
a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
Aplicarà els Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o
activitats indicades en l’esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i
Salut (PSS).
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en
compte, si s’escau, les obligacions que fan referència a la coordinació
d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també
complir les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del R.D.
1627/1997, durant l’execució de l’obra.
- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms
sobre totes les mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa a la seguretat i
salut a l’obra.
- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, i si és el cas, de la Direcció
Facultativa.
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació
amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als
treballadors autònoms que hagin contractat.















A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les
conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes al Pla,
als termes de l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit
que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte
als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant
l’aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l’obra.
El Contractista principal facilitarà per escrit a l’inici de l’obra, el nom del Director
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap
d’Obra, o bé, delegarà l’esmentada funció a altre tècnic, Cap d’Obra, amb
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d’obra. El Director
Tècnic, o en absència el Cap d’Obra o l’Encarregat General, ostentaran
successivament la prelació de representació del Contractista a l’obra.
El representant del Contractista a l’obra, assumirà la responsabilitat de l’execució
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre
d’Incidències.
Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d’Obra i/o
Encarregat en el seu normativa legal vigent.
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i
Salut (PSS), així com de l’específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal,
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors,
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de
permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball,
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d’execució dels
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d’elevació,
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d’estesa i
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canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.
El Director Tècnic (o el Cap d’Obra), visitaran l’obra com a mínim amb una
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l’Encarregat
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà
d’estar present a l’obra durant la realització de tot el treball que s’executi. Sempre
que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l’efecte, s’entendrà que
l’Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut
del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol
altre requisit formal.
L’acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha
reconegut l’emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no
podrà al·legar en el futur ignorància d’aquestes circumstàncies.
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d’assegurança necessària per a
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l’obra i el seu
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials
i/o treballadors autònoms que intervinguin a l’obra.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al
Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
Constructor, Director Tècnic, Cap d’Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat,
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre
d’Incidències, tot allò que consideri d’interès per a reconduir la situació als àmbits
previstos al Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l’obra i els seus
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
l’obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l’entrada,
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció
d’accessos i l’organització de zones de pas amb destinació als visitants de les
oficines d’obra.
El Contractista haurà de disposar d’un senzill, però efectiu, Pla d’Emergència per a
l’obra, en previsió d’incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en
situació de risc al personal d’obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la
pròpia obra o limítrofs.








El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l’ús d’explosius
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
La utilització de grues, elevadors o d’altres màquines especials, es realitzarà per
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d’un
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una
copia de cada títol d’habilitació signat per l’operador de la màquina i del
responsable tècnic que autoritza l’habilitació avalant-hi la idoneïtat d’aquell per a
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
Tot operador de grua mòbil haurà d’estar en possessió del carnet de gruista
segons l’Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació
emès per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips
de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a
desenvolupar.
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s’utilitzin a
l’obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l’ITC
"MIE-AEM-4".

2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal
i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que
assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:







Aplicar els Principis de l’Acció Preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o
activitats indicades en l’article 10 del R.D. 1627/1997.
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l’annex IV del
R.D. 1627/1997, durant l’execució de l’obra.
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels
treballadors l’article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats
empresarials establerts en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagi
establert.
Utilitzar els equips de treball d’acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de
18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per
a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
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Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D.
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa
a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l’execució de l’obra i de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, si n’hi ha.
Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i
Salut (PSS):
- La maquinària, els aparells i les eines que s’utilitzen a l’obra, han de
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels
equipaments de treball que l’empresari Contractista posa a disposició dels
seus treballadors.
- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a
l’obra, han d’utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar
el manteniment en condicions s’ha de prevenir i l’entorn del treball.

2.7. TREBALLADORS
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en
l’execució de les obres s’establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o
discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la
més antiga.
Són d’obligat compliment totes les disposicions que segueixen:


Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-1997)




Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener)
Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)



"Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 1495/1986, 25 de maig)
(BOE 21-07-1986).



"Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo" (Reial
Decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986).



Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980).



Reglament d’Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 17-06-1977).



Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques
Reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974).



Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre).
Instruccions Complementàries (O.M. 31-10-1973).



Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) (BOE
16-03-1971).



Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-71) (BOE 16-031971).



Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-031971).



Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-1970) (BOE
5/7/8/9-09-1970).



Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/1968, 28
de novembre).

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:









El deure d’obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
El deure d’indicar els perills potencials.
Té responsabilitat dels actes personals.
Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Té el dret a la consulta i participació, d’acord amb l’article 18, 2 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
Té el dret a adreçar-se a l’autoritat competent.
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l’obra.
Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.

3.- LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA
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Reglament dels Serveis Mèdics d’Empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-1959).



Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció i
Obres Públiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15-06-1952).



Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció.



Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que
puguin afectar als treballadors que realitzin l’obra, a tercers o al medi ambient.

I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l’execució de les obres, que puguin
no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l’Estudi.

2º

Els equips de protecció individual, tenen autoritzat el seu ús durant el seu període
de vigència. Arribant a la data de caducitat, es constituirà un apilament ordenat, que
serà revisat per la Direcció Facultativa de Seguretat, per a que autoritzi la seva
eliminació de l’obra.

3º

Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà
reemplaçat d’immediat, restant constància en l’oficina d’obra del motiu del canvi i el
nom de l’empresa i de la persona que rep el nou equip de protecció individual, per a
donar la màxima serietat possible a la utilització d’aquestes proteccions.
Tanmateix, s’investigaran els abandons d’aquests equips de protecció, per a raonar
amb el usuaris i fer-los veure la importància que realment tenen per a ells.

4º

Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, han estat
valorats segons les fórmules de càlcul de consums d’equips de protecció individual,
en coherència amb les manegats pel grup d’empreses SEOPAN., subministrats en
al Manual per a Estudis i Plans de Seguretat i Salut Construcció del INSHT.; per
consegüent, s’entenen valorades totes les utilitzables pel personal i comandaments
del contractista principal, subcontractistes i autònoms si els hagués.

5º

Si el Contractista adjudicatari varia la previsió de treballadors calculada a la
memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, resta obligat a presentar al seu Pla de
Seguretat i Salut els càlculs realitzats. Aquesta presentació tindrà un aspecte clar i
semblant al que es subministra a la memòria esmentada.

4.-CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ I SALUT
4.1.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CONDICIONS GENERALS
Com norma general, s’han escollit equips de protecció individual còmodes i operatius, per
a evitar els rebuigs al seu ús per part dels treballadors. Com això es justifica, que el
pressupost contempli qualitats que en cap moment poden ser rebaixades, doncs anirà en
contra d’aquest objectiu general. Per l’exposat s’especifica com condició expressa que:
tots els “equips de protecció individual” utilitzables en aquesta obra, compliran les
següents condicions generals:
1º

Tindran la marca "CE". Si no existís la marca "CE", al mercat, per a un determinat
equip de protecció individual de tots els ressenyats i per a que aquesta autoria de
Seguretat i Salut autoritzi el seu ús serà necessari:
A. Que estiguin homologats "MT".
B. Que estigui en possessió d’una homologació equivalent de qualsevol dels
Estats Membres de la Unió Europea.
C. Si no hagués la homologació descrita al punt anterior, seran admeses les
homologacions equivalents dels Estats Units de Nord Amèrica.
De no complir-se en cadena, cap dels suposats expressats, s’ha d’entendre que
aquest equip de protecció individual està expressament prohibit per al seu ús a
aquesta obra.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE CADA EQUIP
A continuació s’especifiquen els equips de protecció individual que es preveu que han
d’utilitzar-se a l’obra, junt amb les normes que s’han d’aplicar per a la seva utilització.
Botes de PVC., impermeables
Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC., o goma, de mitja canya.
Comercialitzades en vàries talles; amb taló i empenya reforçat. Folrada en loneta de cotó
resistent, amb plantilla contra el suor. Sola dentada contra els lliscaments. Amb marca
CE., segons normes E.P.I.
Serà obligació d’ús per a tots aquells treballadors que hagin de caminar o estar sobre
sòls enfangats, mullats o inundats. També s’utilitzaran per idèntiques circumstàncies, en
dies plujosos.
L’àmbit d’obligació del seu ús és en tota l’extensió de l’obra, especialment amb sòl mullat,
a les fases de moviment de terres, fabricació i execució de pastes hidràuliques: morters,
formigons, etc.
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Els que estan obligats a la utilització de botes de PVC. impermeables són els maquinistes
de moviment de terres, durant les fases enfangades o embassades, per a accedir o sortir
de la màquina, peons especialistes d’excavació, peons empleats en la fabricació de
pastes i morters, peonatge solt d’ajuda que hagin de realitzar el seu treball en l’ambient
descrit, personal directiu, comandaments intermitjos, Direcció Facultativa i persones de
visita, si han de caminar per terrenys enfangats, superfícies embassades o inundades.
Botes de seguretat de "PVC"., de mitja canya, amb plantilla contra els objectes
punxants i puntera reforçada
Unitat de botes de seguretat. Comercialitzades en vàries talles. Fabricades en clorur de
polivinil o goma; de mitja canya, amb taló i empenya reforçats. Forrada en loneta
resistent. Dotada de puntera i plantilla metàl·liques embotides en el "PVC"., i amb plantilla
contra la suor. Amb sola dentada contra els lliscaments. Amb marca CE., segons normes
E.P.I.
Serà obligació d’ús per a la realització de qualsevol treball amb l’existència del risc de
trepitjades sobre objecte punxants o tallants en ambients humits, embassats o amb
formigons frescos.
L’àmbit d’obligació d’ús és tota la superfície de l’obra en fase de formigonat d’estructura i
en temps plujós, en tots els treballs que impliquin caminar sobre fangs.
Els que específicament estan obligats a la utilització de les botes de seguretat de PVC, o
goma de mitja canya són els peons especialistes de formigonat, oficials, ajudants i peons
que realitzin treballs en formigonat, oficials ajudants i peons que realitzin treballs de curat
de formigó, tot el personal, encarregat, capatassos, personal d’amidaments, Direcció
Facultativa i visites, que controlen “in situ” els treballs de formigonat o hagin de caminar
sobre terrenys enfangats
Casc de seguretat classe "N"
Unitat de casc de seguretat, classe "N", amb arnès d’adaptació de recolzament sobre el
crani amb cintes tèxtils d’amortiment i contra la suor de la front frontal. Amb marca CE,
segons normes E.P.I.

Estan obligats a la utilització tot el personal en general contractat per l’Empresa Principal,
pels subcontractistes i els autònoms si els hagués, tot el personal d’oficines sense
exclusió, quan accedeixin als llocs de treballs, cap d’Obra i cadena de comandament de
totes les empreses participants, Direcció Facultativa, representants i visitants convidats
per la Propietat, qualsevol visita d’inspecció d’un organisme oficial o de representants de
cases comercials per a la venda d’articles.
Armilla reflectant
Unitat d’armilla reflectant per a ser vist en llocs amb escassa il·luminació, format per: peto
i esquena. Fabricat en teixits sintètics reflectants o captadiòptics amb colors: blanc, groc
o ataronjat. Ajustable a la cintura mitjançant unes cintes "Velkro".
Serà obligació d’ús exclusivament per a la realització de treballs en llocs amb escassa
il·luminació.
Àmbit d’obligació d’ús en tota l’obra quan sigui necessari realitzar un treball amb escassa
il·luminació, al que per falta de visió clara, existeixin riscos d’atropellament per màquines
o vehicles.
Estan obligats a la utilització de l’armilla reflectant els senyalistes, ajudants i peons que
hagin de realitzar un treball en llocs que sigui recomanable la seva senyalització personal
per a evitar accidents.
Faixa de protecció contra les vibracions
Unitat de faixa elàstica contra les vibracions de protecció de cintura i vèrtebres lumbars.
Fabricada en diverses talles, per a protecció contra moviments vibratoris o oscil·latoris.
Confeccionada amb material elàstic sintètic i lleuger; ajustable mitjançant tanques
“velkro”. Amb marca CE., segons normes E.P.I.
Serà obligació d’ús en la realització de treballs amb o sobre màquines que transmetin al
cos vibracions, segons el contingut de l’“anàlisi de riscos” de la "memòria".
L’àmbit d’obligació de la seva utilització serà tota l’obra.

Serà obligació d’ús per a tots.
El casc s’ha convertit en símbol de la seguretat a les obres de construcció. Però això no
significa que sigui obligatori el seu ús, de forma generalitzada, en tot tipus d’obres i en
tots els talls.
Donat que es tracta d’un equip pensat i dissenyat per a protegir el cap davant possibles
cops per objectius mòbils o immòbils, serà obligat el seu ús en tota l’obra i en totes les
obres.

Estan obligats a la utilització de faixa de protecció contra les vibracions els peons
especialistes que maneguin martells neumàtics, conductors de les màquines per al
moviment de terres, conductors dels motovolquets autopropulsats (dumpers).

Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes
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Unitat d’ulleres de seguretat antiimpactes als ulls. Fabricades amb muntura de vinil,
pantalla exterior de policarbonat, pantalla interior contra xocs i cambra d’aire entre les
dues pantalles. Model panoràmic, ajustable al cap mitjançant bandes elàstiques tèxtils
contra les al·lèrgies. Amb marca CE., segons normes E.P.I.

Estan obligats a la utilització de màscara de paper filtrant contra la pols els oficials,
ajudants i peons que maneguin alguna de les següents eines: fregadora, serra circular
per a totxo en via seca, martell neumàtic, direcció d’obra, comandaments i visites si
penetren en atmosferes amb pols.

Serà obligació d’ús en la realització de tots els treballs amb riscos de projecció o
arrancada de partícules, ressenyats dins de l’”anàlisi de riscos” de la “memòria”.

Canelleres de protecció contra les vibracions

L’àmbit d’obligació de la seva utilització abraçarà qualsevol punt de l’obra en el que es
treballi produint o arrencant partícules.
Estan obligats a l’ús d’ulleres de seguretat contra el pols i els impactes els peons i peons
especialistes, que maneguin serres circulars en via seca, fregadores, foradadors, pistola
fixa claus, lijadores i pistoles clava claus, així com els que maneguen martells neumàtics,
i en general, tot treballador que a judici de l’”Encarregat de Seguretat" o del "Coordinador
de Seguretat i Salut", estigui subjecte al risc de rebre partícules projectades als ulls.
Guants de cuir flor i loneta

Unitat de parell de canelleres elàstiques de protecció contra les vibracions. Fabricades en
material sintètic elàstic antial·lèrgic, ajustable mitjançant tires "Velkro". Amb marca CE,
segons normes E.P.I.
Serà obligació del seu ús en els llocs en els que se maneguen eines o màquines eina,
amb producció i vibracions transmeses a l’usuari.
L’àmbit d’obligació de la seva utilització serà en tota l’obra.
Estan obligats a la utilització de canelleres de protecció contra les vibracions, els oficials,
ajudants i peons que maneguen, vibradors, motovolquet autotransportat, (dúmper), radial
per a obertura de frecs, martells neumàtics i serres circulars per a fusta o totxo.

Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor a la part anterior de palma i dits de la mà,
dors de loneta de cotó, comercialitzats en diferents talles. Ajustables al canell de les
mans mitjançant bandes extensibles ocultes. Amb marca CE., segons normes E.P.I.

Sabates de seguretat fabricades en cuir, amb puntera reforçada i plantilla contra
els objectes punxants

Serà obligació d’ús en tots els treballs de manejament d’eines manuals: pics, pales, en
tots els treballs de manejament i manipulació de materials, manejament de sogues o
cordes de control segur de càrregues en suspensió a ganxo i en tots els treballs
assimilables per analogia als esmentats.

Unitat de parell de sabates de seguretat contra riscos als peus. Fabricats en cuir.
Comercialitzats en diferents talles: amb el taló capitonat i dotats amb plantilla antiobjectes
punxants i puntera metàl·lica ambdues aïllades; amb sola dentada contra els lliscaments,
resistent a l’abrasió. Amb marca CE, segons normes E.P.I.

L’àmbit d’obligació de la seva utilització s’estén en tot el recinte de l’obra.

Serà obligació d’ús per a tots els comandaments de l’obra i la resta de treballadors quan
no hagin de fer servir altre tipus de calçat especial.

Estan obligat a la utilització dels guants de cuir flor i loneta els peons en general, peons
especialistes de muntatge d’encofrats, oficials encofradors, ferrallistes i personal
assimilable per analogia de riscos a les mans als esmentats.

L’àmbit d’obligació de la seva utilització s’estendrà en tota l’obra.

Unitat de màscara simple, fabricada en paper filtro antipols, per retenció mecànica
simple. Dotada de bandes elàstiques de subjecció al cap i adaptador d’alumini protegir
per a la cara. Amb marca CE., segons normes E.P.I.

Estan obligats la utilització se sabates de seguretat fabricat en cuir, amb puntera
reforçada i plantilla contra els objectes punxants els encarregats, capatassos,
especialistes i peons (quan no hagin de fer servir altre tipus de calçat especial), Direcció
Facultativa, membres de propietat, aliens als membres de la Direcció Facultativa,
comandaments de les empreses participants, Cap d’Obra, Ajudants del Cap d’Obra,
Auxiliars tècnics de l’obra, visites d’inspecció de qualsevol tipus.

Serà obligació d’ús en qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs amb
concentració de pols.

4.2.- MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Màscara de paper filtrant contra la pols

L’àmbit d’obligació d’ús és tot el recinte de l’obra en el que existeixin atmosferes
saturades de pols.

CONDICIONS GENERALS
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A la memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els mitjans de protecció
col·lectiva. El Contractista adjudicatari és el responsable de que a l’obra, compleixin tots
ells, amb les següents condicions generals:
1º

2º

3º

4º

5º

La protecció col·lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada al Plànols de Seguretat
i Salut. El Pla de Seguretat i Salut els respectarà fidedignament, excepte si existís
una proposta diferent prèviament aprovada.
Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat i Salut,
requereixen per a poder ser aprovades, justificació raonada i una representació
tècnica de qualitat en forma de plànols d’execució d’obra.
Les proteccions col·lectives d’aquesta obra, estaran en apilament disponible per a
ús immediat, dos dies abans de la data decidida per al seu muntatge, segons el
previst al Pla d’execució d’obra.
Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús reconeguda, o
si així s’especifica al seu apartat corresponent dins d’aquest “plec de condicions
tècniques i particulars de Seguretat i Salut”. Idèntic principi al descrit, s’aplicarà als
components de fusta.
Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament real a l’obra amb les
condicions idònies d’emmagatzemament per a la seva bona conservació. Seran
examinades per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, per a comprovar si la
seva qualitat es correspon amb la definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut o
amb la del Pla de Seguretat i Salut que arribi a aprovar-se.

6º

Seran instal·lades prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu
muntatge. Resta prohibida la iniciació d’un treball o activitat que requereixi protecció
col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada per complet en l’àmbit del risc que
neutralitza o elimina.

7º

El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu “Pla
d’execució d’obra”, la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació i retirada de
cadascuna de les proteccions col·lectives que es contenen a aquest Estudi de
Seguretat i Salut, seguint l’esquema del pla d’execució d’obra que subministrarà
inclòs als documents tècnics esmentats.

8º

Serà desmuntada d’immediat, tota protecció col·lectiva en ús en la que s’apreciïn
deterioraments amb minva efectiva de la seva qualitat real. Es substituirà a
continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una
vegada resolt el problema. Entre tant es realitza aquesta operació, es suspendran
els treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona per a evitar
accidents. Aquestes operacions restaran protegides mitjançant l’ús d’equips de
protecció individual.

9º

Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la
instal·lació de la protecció col·lectiva prevista al Pla de Seguretat i Salut aprovat. Si
això ocorre, la nova situació serà definida als plànols de seguretat i salut, per
concretar exactament la nova disposició o forma de muntatge. Aquests Plànols
hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.

10º Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la
protecció dels riscos de tots els treballadors i visitants de l’obra; és a dir:
treballadors de l’empresa principal, els de les empreses subcontractistes, empreses
col·laboradores, treballadors autònoms i visites dels tècnics de direcció d’obra o de
la Propietat, així com visites de les inspeccions d’organismes oficials o de convidats
per diverses causes.
11º El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge,
manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva pels seus medis o
mitjançant subcontractació, responent davant la Propietat de l’obra, segons les
clàusules penalitzadores del contracte d’adjudicació d’obra i del plec de condicions
tècniques i particulars del projecte.
12º El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi de
Seguretat i Salut, és preferible a l’ús d’equips de protecció individual per a
defendre’s d’idèntic risc; en conseqüència, no s’admetrà el canvi d’ús de protecció
col·lectiva pel d’equips de protecció individual.
13º El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d’ús prevista i
muntada, les proteccions col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es
realitzi la investigació amb l’assistència expressa de la Direcció Facultativa de
Seguretat i Salut. En cas de fallada per accident de persona o persones, es
procedirà segons les normes legals vigents, avisant a més a més sense demora,
immediatament, desprès d’ocórrer els fets, a la Direcció Facultativa de Seguretat i
Salut.

INSTAL·LACIÓ I ÚS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES
Dins l’apartat corresponent de cada protecció col·lectiva, que s’inclouen als diversos
apartats del text següent, s’especifiquen les condicions tècniques d’instal·lació i ús, junt
amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat i les normes d’obligat compliment que
s’han creat per a que siguin complides pels treballadors que han de muntar-les, mantenirles, canviar-les de posició i retirar-les.
El Contractista adjudicatari, recollirà obligatòriament al seu “Pla de Seguretat i Salut”, les
condiciones tècniques i demés especificacions esmentades a l’apartat anterior. Si el Pla
de Seguretat i Salut presenta alternatives a aquestes previsions, ho farà amb idèntica
composició i format, per a facilitar la seva comprensió i en el seu cas, la seva aprovació.
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PROTECCIONS COL·LECTIVES I NORMES D’INSTAL·LACIÓ
-

Detector mesurador tubular de gasos “Dragër” o similar

Serà d’ús obligatori sempre que existeixi sospites de l’existència de gasos tòxics en l’obra
o de falta de la concentració suficient d’oxigen al seu interior. Això s’haurà de concretar al
Pla de Seguretat que presenti el Contractista adjudicatari quan entre les interferències de
l’obra (clavegueram, per ex.) o per les característiques del seu traçat, es sospiti de
l’existència d’algun gas tòxic o de la falta de concentració suficient d’oxigen en l’ambient
de treball.

-

Local de primers auxilis (d’aigua polvoritzada).
Oficines de l’obra, d’empresa principal o subcontractada (d’aigua polvoritzada o de
CO2).
Magatzems amb productes o materials inflamables (de pols o de CO2).
Quadre general elèctric (de CO2).
Quadres de màquines fixes d’obra (de CO2).
Magatzems de material i tallers (segons el tipus de material).
Apilaments especials amb risc d’incendi (segons el tipus de material).

Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú recomanat pel seu
fabricant, que haurà de concertar el contractista principal de l’obra amb una empresa
especialitzada.

També hauran de realitzar-se deteccions prèvies en el cas de que poguessin existir
emanacions de gasos inflamables o explosius (canalització de gas natural), encara que
l’actuació sobre aquestes interferències haurà de realitzar-se sempre sota la supervisió i
el control de la companyia propietària de les mateixes.

Les Normes de seguretat per a la instal·lació i ús dels extintors d’incendis seran:
1º

S’instal·laran sobre patilles de penjar o sobre carro, segons les necessitats
d’extinció previstos.

El contractista adjudicatari de l’obra, contractarà els serveis d’un tècnic especialista en
amidament de gasos amb els aparells calibrats oportuns, que amidarà i dictaminarà el
compost químic o gasos resultants, valorant les seves concentracions i emetent l’informe
corresponent en funció de dits resultats. Dit informe amb les recomanacions de prevenció
específica que redacti, serà presentat a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.

2º

En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on es situï l’extintor i en tamany gran,
s’instal·larà un senyal normalitzat amb la paraula "EXTINTOR".

3º

L’accés als extintors romandrà lliure d’obstacles en tot moment.

4º

En l’obra o locals corresponents, s’ensinistrarà a un número suficient de persones
per al seu correcte ús, en cas d’incendi.

-

Interruptors diferencials de 30 miliampers

-

Extintors d’incendis

Es disposarà d’extintors contra incendis en tots els treballs en els que existeixi un risc
evident d’incendi. En concret, sempre que es realitzin operacions de soldadura, de
qualsevol tipus; i sempre que es realitzin treballs a les proximitats de conduccions de gas,
encara que, en aquests casos, les normes d’actuació hauran d’estar marcades per la
companyia subministradora o propietària corresponent.
Els extintors que s’instal·lin seran nous, a estrenar.
El tipus d’extintor que s’instal·li per a l’obra civil es decidirà en funció del tipus de
combustible de que es tracti a cada cas, encara que, en principi es recomana que siguin
de pols polivalent de 12 kg de càrrega.
A l’interior del node de potència s’instal·larà un extintor fix, que, segons el Plec de
Prescripcions Tècniques del Projecte, serà de CO2, de 5 Kg de càrrega.
A més a més, s’instal·laran extintors al següents llocs de l’obra, quan aquests existeixin:
-

Vestuari i lavabo del personal de l’obra (d’aigua polvoritzada).
Menjador del personal de l’obra (d’aigua polvoritzada).

Els interruptors seran nous, a estrenar.
Seran interruptors diferencials de 30 miliampers comercialitzats, per a la xarxa
d’enllumenat; instal·lat al quadre general elèctric de l’obra, en combinació amb la xarxa
elèctrica general de presa de terra de l’obra.
S’instal·laran al quadre general d’obra, de connexió per a il·luminació elèctrica de l’obra i
als punts assenyalats al plànol.
Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, procedint-se a
la seva substitució immediata en cas d’avaria.
Diàriament es comprovarà que no han estat pontejats i, en cas afirmatiu, s’eliminarà el
pont i s’investigarà qui és el seu autor, amb la fi d’explicar-li el perillós de la seva acció i
conèixer els motius que el van portar a ella, amb la finalitat de corregir-los.
-

Interruptor diferencial de 300 miliampers, calibrat selectiu
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-

La fusta s’unirà mitjançant clavaó, previ encolat, amb “cola blanca”, per a garantir
una millor immobilització.

Seran interruptors diferencials de 300 miliampers comercialitzats, per a la xarxa de força;
especialment calibrat selectiu, ajustat per a entrar en funcionament abans que ho faci el
del quadre general elèctric de l’obra, amb el que està en combinació juntament amb la
xarxa elèctrica general de presa de terra de l’obra.

-

A cada extrem de recolzament del terreny, es muntarà un ancoratge efectiu,
mitjançant l’ús de rodons d’acer corrugat, passant a través de la plataforma de la
passarel·la i doblats sobre la fusta, per a garantir la immobilitat. Els rodons doblats
no produiran ressalts.

S’instal·laran en els quadres secundaris de connexió per a força i en els punts
assenyalats al plànol.

-

Els ancoratges estaran formats per rodons d’acer corrugat amb un diàmetre de 8
mm, i una longitud d’1,5 m, per a clavar al terreny. Uns dels seus extrems estarà
tallat en biaix per a facilitar la seva clavada a cop de maça.

Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, procedint-se a
la seva substitució immediata en cas d’avaria.

-

Diàriament es comprovarà que no han estat pontejats en cas afirmatiu, s’eliminarà el pont
i s’investigarà qui és el seu autor, amb la finalitat d’explicar-li el perillós de la seva acció i
conèixer les causes que el van portar a això, amb la finalitat de corregir-les.

Les baranes estaran formades per peus drets per collat tipus fuster comercialitzats
pintats anticorrosiu, subjectes al costat dels taulons mitjançant l’accionament dels
arbres d’immobilització. Passamans, format per tubs metàl·lics comercialitzats.

-

Barra intermitja, formada per tubs metàl·lics comercialitzats.

-

-

Tots els components estaran pintats a franges grogues i negres alternatives de
senyalització.

Els interruptors seran nous, a estrenar.

Connexions elèctriques de seguretat

Totes les connexions elèctriques de seguretat s’efectuaran mitjançant connectors o
empalmadors estancs d’intempèrie normalitzats. També s’acceptaran aquells empalmes
directes o fils, per tal que quedin protegits de forma totalment estanca, mitjançant l’ús de
fundes termorretràctils aïllants o amb cinta aïllant d’auto fosa en una sola peça, per auto
contacte.

El Contractista establirà, al seu Pla de Seguretat, un procediment per al manteniment
permanent d’aquesta protecció.

4.3.- MITJANS AUXILIARS, MÀQUINES I EQUIPS
-

Passarel·les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases

S’han dissenyat per a que serveixin de comunicació entre dos punts separats per un
obstacle que s’ha de salvar.

Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines i equips, de forma parcial; és a
dir, ometent l’ús d’algun o varis dels components amb els que es comercialitzen per a la
seva funció.

S’han previst sensiblement horitzontals o per a ser inclinades en el seu cas, un màxim
sobre l’horitzontal de 30º. Per a inclinacions superiors s’utilitzaran escales de seguretat
de tipus convencional a base de graons de petjada i contrapetjada.

L’ús, muntatge i conservació dels medis auxiliars, màquines i equips, es farà seguint
estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes al manual d’ús
editar pel seu fabricant.

El material a utilitzar serà nou, a estrenar.

Tots els medis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran incorporats
el seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la legislació vigent. Es
prohibeix expressament la introducció al recinte de l’obra, de medis auxiliars, màquines i
equips que no compleixin la condició anterior.

S’utilitzaran, preferentment, passarel·les prefabricades, metàl·liques, amb la garantia de
resistència del fabricant, sempre que no sigui possible altre tipus d’homologació o
certificació.
En cas de construir-les "in situ", es compliran les següents especificacions:
-

El material a utilitzar és la fusta de pi.

Si el mercat dels medis auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca
"CE", el Contractista adjudicatari, al moment d’efectuar l’estudi per a presentació de
l’oferta d’execució de l’obra, els ha de tenir presents i intentar incloure’ls, per que són per
si mateixos, més segurs que els que no la posseeixin.
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4.4.- SENYALITZACIÓ DE L’OBRA

de recepció, tant de les instruccions com dels equips, que restarà arxivat a disposició de
la Direcció Facultativa de Seguretat i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral.

SENYALITZACIÓ DE RISCOS EN EL TREBALL
SENYALITZACIÓ VIAL
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d’abril del
1997, que no es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes
específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre
del 1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especifiquen: el tipus, model, tamany i
material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos
han de tenir-se per transcrits a aquest plec de condicions tècniques i particulars, com
normes d’obligat compliment.
Seran noves i amb la finalitat d’economitzar costos s’escullen i valoren els models
adhesius en tres tamanys comercialitzats: petit, mitjà i gran.
Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de 14 d’abril.
Amb la finalitat de no augmentar innecessàriament el text d’aquest Plec de Condicions de
Seguretat i Salut, s’han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels amidaments
referents a la senyalització de riscos en el treball. La seva reiteració és innecessària.

Aquesta senyalització complirà amb el nou “Codi de la Circulació” i amb el contingut de la
“Norma de carreteres 8.3-IC, senyalització, balisament, defensa, neteja i acabament
d’obres fixes fora de poblat” promulgada pel “MOPU”, que no es reprodueixen per
economia documental.
Encara que la norma 8.3-IC està prevista per a obres fora de poblat, a aquest Plec
s’assumeix la tipologia dels senyals recollides en ella per a les ores objecte del present
Projecte.
A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especificaran: el tipus, model, tamany i
material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos
s’han de tenir per transcrits a aquest plec de condicions tècniques i particulars com
característiques d’obligat compliment.
NORMES PER AL MUNTATGE DELS SENYALS
1º

No s’instal·laran en els passeigs o voreres, doncs això constituiria un obstacle fix
temporal per a la circulació.

NORMES PER AL MUNTATGE DELS SENYALS
1º

Els senyals s’ubicaran segons el descrit als plànols.

2º

Queda prohibit immobilitzar-les amb pedres apilades o amb materials solts,
s’instal·laran sobre els peus drets metàl·lics i trípodes que els que són propis.

2º

Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveurà la mobilitat dels senyals,
en funció de l’evolució de l’obra.

3º

Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o
informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la
seva retirada.

Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o
informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la
seva retirada.

4º

S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de
senyalització vial.

S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de
senyalització.

5º

Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que
garanteixi l’eficàcia de la senyalització vial instal·lada en aquesta obra.

Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que
garanteixi la seva eficàcia.

6º

En qualsevol cas i malgrat el previst als plànols de senyalització vial, es tindran en
compte els comentaris i possibles recomanacions que facin les autoritats municipals
al llarg de la realització de l’obra.

3º

4º

5º

NORMES PER ALS MUNTADORS DE LA SENYALITZACIÓ D’OBRA
Es donaran instruccions concretes als muntadors dels senyals, per a que puguin realitzar
el muntatge amb absoluta eficàcia. En cas de que aquesta operació comporti riscos, se’ls
dotarà dels equips necessaris per a evitar possibles accidents. Se’ls farà signar un rebut

4.5.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS
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CONDICIONS GENERALS
Aquests serveis resten resolts mitjançant la instal·lació de mòduls metàl·lics prefabricats
comercialitzats en xapa emparedada amb aïllament tèrmic i acústic, muntats sobre
soleres lleugeres de formigó que garantiran la seva estabilitat i bon anivellament. Els
plànols i les “literatures” i contingut dels amidaments, aclareixen les característiques
tècniques que han de reunir aquests mòduls, la seva ubicació i instal·lació. Es considera
unitat d’obra de seguretat, la seva recepció, instal·lació, manteniment, retirada i demolició
de la solera de cimentació.
No obstant en aquesta obra no seran necessàries aquestes instal·lacions per a personal
administratiu i si per a l’apilament de materials, maquinàries i vestuaris. En el cas de ser
necessaris estaran disposats segons el detall dels plànols d’aquest Estudi de Seguretat i
Salut i reuniran les següents característiques:

Es realitzaran als punts disponibles més propers del lloc de treball, donat que compte
amb aquests serveis. Les condicions tècniques i econòmiques considerades en aquest
Estudi de Seguretat i Salut, són les mateixes que les assenyalades per a l’ús d’aquests
serveis al Plec de Condicions Tècniques i Particulars del projecte de l’obra o del contracte
d’adjudicació.
El subministrament d’energia elèctrica al començament de l’obra i abans de que es
realitzi l’oportuna escomesa elèctrica de l’obra, es realitzarà mitjançant la posada en
funcionament d’un grup electrògen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.
Se’l considera un mitjà auxiliar necessari per a l’execució de l’obra, conseqüentment no
es valora al pressupost de seguretat. L’escomesa d’aigua potable, es realitzarà a la
canonada de subministrament especial per a l’obra, que té idèntic tractament econòmic
que el descrit al punt anterior.

OBRA CIVIL

4.6.- MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT

-

Cimentació de formigó en massa de 150 Kg., de ciment "portland".

-

Mòduls metàl·lics comercialitzats en xapa metàl·lica aïllant pintada contra la
corrosió, en les opcions de compra o de lloguer mensual. S’han previst en l’opció de
lloguer mensual, contenint la distribució i instal·lacions necessàries expressades al
quadre informatiu. Dotats de la fusteria metàl·lica necessària per a la seva
ventilació, amb cristalls simples a les finestres, que a l’hora, estaran dotades amb
fulls practicables de corredora sobre guies metàl·liques, tancades mitjançant
tanques de pressió per mordassa simple.

Les condicions tècniques que han de complir les proteccions decidides per al
manteniment posterior del construït ja especificats a la memòria seran els mateixos que
les descrites a les proteccions de l’obra.

-

Fusteria i portes de pas formades per cèrcols directes per a mampara i fulls de pas
de fusta, sobre quatre perns metàl·lics. Els fulls de pas de les comunes i dutxes,
seran de les de tipus esquinçat a 50 cm, sobre el paviment, amb tanca de maneta i
mallerenga. Les portes d’accés tindran pany a clau.

INSTAL·LACIONS
-

-

Mòduls dotats d’instal·lació, de fontaneria per a aigua calenta i freda i desguassos,
amb les oportunes aixetes, claveguerons, desguassos, aparells sanitaris i dutxes,
calculades al quadre informatiu. Totes les conduccions seran previstes en "PVC".
També disposen d’instal·lació Elèctrica que partint des del quadre de distribució,
dotat dels interruptors magnetotèrmics i diferencial de 30 mA; distribuïda amb
màniga contra la humitat, dotada de fil de presa de terra. Es calcula un endoll per a
cada dos lavabos.

5.- NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA PREVENCIÓ
GENERAL DE RISCOS
5.1.- PER OFICIS QUE INTERVENEN
OFICI DE PALETA
Les condicions prèvies que ha de reunir el tall són:
-

Mantenir els buits existents al sòl protegits en prevenció de caigudes.

-

Els petits buits per a instal·lacions es destaparan per al seu aplomat, una vegada
realitzada aquesta operació s’executarà el tancament definitiu del buit, en prevenció
de riscos per absència de proteccions.

-

Els buits estaran constantment protegits, les proteccions deteriorades es repararan
immediatament o es substituiran per altres en bon estat.

-

On existeixi perill de caiguda d’alçada, instal·lar les senyalitzacions de “PERILL DE
CAIGUDA DES D’ALÇADA" i " OBLIGATORI UTILITZAR CINTURÓ DE
SEGURETAT", marcar als plànols la posició dels senyals.

ESCOMESES
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-

Il·luminar convenientment totes les zones a les que s’hagi de treballar, si s’ha
d’utilitzar portàtils, estaran alimentats a 24 volts en prevenció de risc elèctric.

-

Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric
d’obra sense la utilització de les clavilles mascle - femella.

-

Retirar les runes de les zones de treball diàriament.

-

-

Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibir els ponts d’un
tauló.

Les escales de ma a utilitzar, seran del tipus de “tisora”, dotades amb sabates
antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per a evitar els riscos per treballs
realitzats sobre superfícies insegures i estretes.

-

Prohibir el balanceig de les càrregues suspeses.

Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de ma a mode de cavallets,
per a evitar riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.

-

Hissar els materials ceràmics sense treure els embolcalls amb els que es
subministren de fàbrica (fleix, embolcall de PVC, etc.).

-

-

Hissar els materials solts apilats ordenadament a l’interior de plataformes
emplintades.

La realització del cablejat, colgada i connexió de la instal·lació elèctrica de l’escala,
sobre escales de ma (o bastides sobre cavallets), s’efectuarà una vegada protegit el
buit de la mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat, per a eliminar el risc de
caiguda des d’alçada.

-

Desmuntar les proteccions perimetrals únicament per a introduir els materials,
reposant-les immediatament desprès de realitzada la descàrrega.

La instal·lació elèctrica en (terrasses, tribunes, balcons, bolcades, etc), sobre
escales de ma (o bastides amb cavallets), s’efectuarà un cop instal·lada una xarxa
tensa de seguretat entre les plantes “sostre” i la de recolzament a la que s’executen
els treballs, per a eliminar el risc de caiguda des d’alçada.

-

Indicar les zones d’apilament de materials.
-

-

Prohibir llençar enderrocs.

Es prohibeix en general a aquesta obra, la utilització d’escales de ma o de bastides
sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d’alçada durant els treballs
d’electricitat, si abans no s’han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.

-

Els taulons es carregaran a l’espatlla de tal forma que al caminar l’extrem que va
per davant es trobi per sobre de l’alçada del casc de qui el transporta.

-

L’eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material aïllant
normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica.

-

Les eines dels instal·ladors elèctrics que el seu aïllament estigui deteriorat seran
retirades i substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata.

-

Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica de l’edifici,
l’últim cablejat que s’executarà serà el que va del quadre general al de la
“companyia subministradora” guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per
a la connexió, que seran els últims en instal·lar-se.

-

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el
personal de l’obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents.

-

Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en
profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmes dels quadres
generals elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.

Usar màscares de respiració als llocs en els que es pot produir pols ambiental.
ELECTRICISTES I INSTAL·LADORS
-

Al magatzem per a apilament de material elèctric s’ubicarà al lloc senyalat als
plànols.

-

A la fase d’obra d’obertura i tancament de frecs es tindrà cura l’ordre i la neteja de
l’obra, per a evitar els riscos de trepitjades i ensopegades.

-

El muntatge d’aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat
sempre per personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges
incorrectes.

-

La il·luminació als talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl.

-

La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs amb
mànec aïllant” i reixa de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts.
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5.2.- PER ACTIVITATS PREVISTES
.
5.2.1.- ABOCAMENT DIRECTE DE FORMIGONS MITJANÇANT CANALETA
-

Abans d’iniciar el formigonat revisar el perfecte estat i estabilitat dels encofrats.

-

L’abocament del formigó es farà per tongades regulars evitant sobrecarregar
puntals que puguin deformar-se o rebentar l’encofrat.

Si una màquina excavadora entra en contacte amb alguna part metàl·lica de la
màquina amb una línia elèctrica en tensió, el conductor haurà de romandre a la
cabina fins que no existeixi perill.

5.2.3.- REPLENS DE TERRES EN GENERAL
-

Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà l’accés
al terreny compres en el seu radi de treball, si romandre estàtica, es senyalarà la
seva zona de perillositat actuant-se en el mateix sentit.

-

No s’abandonarà la màquina sense haver deixat abans reposada al sòl la cullera o
la pala, aturat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre.

-

No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines.

-

Aniran equipades amb extintor.

5.2.2.- TREBALLS EN PROXIMITAT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES SOTERRADES

-

No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa.

-

Se treballarà sempre sota el control d’algun tècnic de la companyia propietària de la
línia.

-

Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió, s’impedirà l’accés de la
màquina a punts on pogués entrar en contacte.

-

Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m.

-

-

En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures:

Diàriament s’inspeccionarà el motor, frens, direcció, xassís, sistema hidràulic,
transmissions i perns, llums i neumàtics o cadenes, donant compte del seu estat al
cap d’obra.

-

Les passarel·les i graons d’accés per a conducció o manteniment romandran netes
de greix, fang i oli.

-

Es senyalitzarà amb topalls de seguretat el lloc d’aproximació màxim a la vora del
tall de rasa o de buidat per a les operacions de càrrega o descàrrega indirectament
o per basculació.
Expressament queda prohibit el transport de persones sobre els motovolquets
autopropulsats (DUMPER), amb excepció del conductor. Se’ls instal·larà plaques
límit de velocitat màxima (40 Km/h).

-

Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en l’encofrat.

-

La maniobra d’abocament la dirigirà un capatàs que evitarà que es realitzin
maniobres perilloses.

-

Instal·lar topalls final de recorregut per als camions formigonera.

-

Prohibir que els operaris es situïn darrera el camió formigonera durant el retrocés.

.
.
-

Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció.
Avisar a la companyia propietària de la línia.

En tot cas, si això no fos possible, sota control d’un tècnic capacitat, actuar de la
següent manera:
. Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució.
.

Protegir la conducció per a evitar deterioraments.

.

No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar
sobre ells al verificar la instal·lació.

.

Si es detecta la línia deteriorada, com si es produeix un trencament pels treballs
d’excavació, es paralitzaran els treballs, s’impedirà l’accés de personal a la
zona, s’intentarà avisar a la companyia propietària i, si això no fos possible,
s’avisarà a les autoritats competents.

-

-

Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora d’excavacions.

-

Totes les vores d’excavació efectuats quedaran senyalitzats a un mínim de 2 m del
tall del terreny, quedant prohibida l’estada o el pas de persones al tros de terreny
intermig.

ANNEX XIV.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC - 18

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

-

Els camins de circulació interna es senyalitzaran amb claredat per a evitar cops o
rascades, posseiran el pendent màxim autoritzat pel fabricant per a la màquina que
menor pendent admeti.

-

No es realitzaran ni amidaments ni replanteigs a les zones on estiguin treballant
màquines, fins que estiguin aturades.

-

Els dumpers hauran de ser conduïts per una persona proveït del preceptiu carnet de
conduir classe B.

-

Per a evitar cremades, els canvis d’oli es faran sempre en fred i els hidràulics es
buidaran abans de manipular en ells.

-

No tocar les bateries sense la utilització de guants per a evitar erosions. Amb líquids
corrosius s’hauran d’emprar ulleres i guants.

5.2.4.- CONDUCTOR DE CAMIÓ

-

Es prohibeix sobrepassar les càrregues màximes especificades de cada equip de
transport.

-

Si no ha manegat abans un vehicle de la mateixa marca i model, sol·licitar la
instrucció adequada.

-

Als dumpers es prohibeix les càrregues que impedeixin la correcta visió del
conductor i el remuntat de pendents sota càrrega s’efectuarà sempre en marxa
enrere, per a evitar pèrdues d’equilibri o bolcada.

-

Abans de pujar a la cabina per a engegar, inspeccionar al voltant i per sota del
vehicle, per si hagués alguna anomalia.

-

Fer sonar el clàxon immediatament abans d’iniciar la marxa.

-

Comprovar els frens desprès d’un rentat o d’haver travessat zones amb aigua.

-

No circular per la vora d’excavacions o talussos.

-

No circular mai en punt mort.

-

Mai circular massa pròxim al vehicle que el precedeixi.

-

-

Tota la maquinària emprada haurà d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa
es reserva el dret d’admissió a l’obra en funció de la posada al dia de la
documentació oficial del vehicle.
Als camions, les càrregues es repartiran sobre la capsa amb suavitat, evitant
descàrregues brusques que desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega.

-

Al transportar s’evitarà que la càrrega superi un pendent ideal en tot el contorn del
5%.

-

Mai transportar passatgers fora de la cabina.

-

Per evitar la projecció de partícules, no emplenar la cullera a vessar ni fer
moviments bruscos ni treballs amb el vent en contra.

-

Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, evitant circular
amb ell aixecat.

Els riscos d’incendi i explosió els tindrem en compte revisant periòdicament els
sistemes elèctrics i davant la presència de combustibles "NO FUMAR".

-

S’ha d’inflar un neumàtic, situar-se a un costat, fora de la possible trajectòria del
cèrcol si sortís projectat.

També analitzarem la presència de conduccions de gas, i procedirem al balisament i
senyalització del seu traçat.

-

No realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat sense haver-lo calçat
prèviament.

El manteniment periòdic de motors i escapes i el mantenir la cabina tancada
pal·liaran els efectes del soroll.

-

Realitzar totes les operacions que l’afectin reflectides a la Norma de Manteniment.

-

-

En aquest sentit no s’arrossegaran culleres o fulles pels sòl.
5.2.5.- CONDUCTOR DE MOTOVOLQUET
-

Procurarem emprar seients anatòmics per a atenuar les vibracions.

-

El reg periòdic i moderat de la zona de treball i el mantenir la cabina de conducció
tancada ens evitarà l’exposició a la pols.

-

Utilitzar l’equip de protecció personal que se l’assigni.

ANNEX XIV.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC - 19

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

-

Quan obri el tap del radiador, eliminar la pressió interior com primera mesura i
protegir-se de les possibles cremades.

-

Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar-la a la part de
tall.

-

Circular a velocitat moderada, en funció de la càrrega transportada i de l’estat del
pis.

5.2.7.- RECEPCIÓ DE MAQUINÀRIA - MITJANS AUXILIARS I MUNTATGES

-

Si l’encesa és amb maneta, a l’efectuar aquell, donar l’estrebada cap a dalt.

-

-

Prohibit transportar persones.

Tant la maquinària, com els demés mitjans auxiliars i muntatges emprats en l’obra
hauran d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es reservarà el dret
d’admissió en l’obra en funció de l’estat de conservació dels elements o en el seu
cas de la posada al dia de la documentació oficial del vehicle.

-

Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat.
-

-

Prohibit transportar càrregues que sobresurtin de la capsa.

La maquinària i equips que estiguin subjectes a revisions periòdiques segons la
normativa vigent, hauran d’aportar les certificacions corresponents acreditant el seu
estat abans de la seva entrada en l’obra.

-

Per a descàrregues a un nivell inferior, col·locar topalls a la vora i es baixarà del
vehicle, previ frenat del mateix.
5.2.8.- MUNTATGE DE BLINDATGES METÀL·LICS PER A RASES I POUS

-

Mai fer operacions de manteniment, reparació o neteja amb el motor en marxa.
Les normes d’execució, des del punt de vista preventiu, les definirà el contractista en
funció del sistema concret que vagi a utilitzar.

5.2.6.- CONDUCCIÓ PALES CARREGADORES
-

Si no ha manegat mai una màquina de la mateixa marca i tipus, sol·licitar la
instrucció necessària.

-

Abans d’iniciar el moviment de la màquina, cerciorar-se de que no hi ha ningú a les
rodalies i de que la barra de seguretat està en posició de marxa, travada amb el
passador corresponent.

-

Revisar el funcionament de llums, frens i clàxon, abans de començar el seu torn.

-

Posarà en coneixement del seu superior qualsevol anomalia observada en el
funcionament de la màquina i fer-lo constar al parte de treball.

-

Prohibit transportar passatgers.

-

Al desplaçar la màquina, mirar sempre en el sentit de la marxa.
No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el transport.

-

No baixar-se de la màquina sense deixar-la frenada i amb la cullera recolzada al
terra.

-

A més a més, seran d’aplicació les normes generals corresponents a excavació de rases
i entibacions.

5.2.9.- INSTAL·LACIÓ DE CANONADES
-

Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal
possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets
que impedeixin que per qualsevol causa els conductors llisquin o rodin.

-

Com per a la seva col·locació s’empraran camions-grua haurem d’aplicar les
recomanacions corresponents al manejament de càrregues suspeses per a evitar
cops o atrapaments.

-

En cas de ser imprescindible el manejament manual dels tubs es realitzarà la
manipulació entre vàries persones.

-

A més a més es formarà al personal sobre el mètodes correctes de manipulació de
càrregues.

-

El personal anirà equipat amb casc, calçat de seguretat, guants, ...

Quan efectuï operacions de reparació, engreixat o repostatge, el motor de la
màquina ha d’estar aturat i la cullera recolzada al terra.
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5.2.9.- FORMIGONAT DE FERMS D’URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL
-

-

Si s’empren màquines a l’excavació, aquestes es situaran com a mínim a 1 m de la
seva vora. Si una màquina es troba excavant una paret, s’hauran de regular
prèviament les cotes de treball, de manera que pugui arribar com a mínim fins un
metre per sota de la vora superior i sempre que aquest hagi estat netejat i explanat.

-

L’aigua produïda per pluja, filtracions o altres causes ha de ser eixugada de la forma
més convenient i segura. Dotar als treballadors de l’equip personal de protecció
adequat per a aquests circumstàncies.

-

L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la
vora superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de
repartiment de càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa.

Al planejar la seguretat d’una obra d’aquest tipus es necessita considerar tres
principis bàsics:
.
.
.

Protecció màxima per als treballadors de l’obra.
Protecció màxima per al públic.
Inconvenients mínims per al públic.

-

És fonamental el disposar d’una bona senyalització de la zona en obres. Aquesta
senyalització ha de ser cara i que no comporti confusió. Serà necessari senyalitzar
tant el trànsit com els riscos interns de l’obra, així com els possibles desviaments o
limitacions per al trànsit habitual de vehicles i persones que es pugui veure afectat.

-

Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s’entibarà.

-

El formigonat es realitzarà mitjançant l’abocament directe amb canaleta, desprès
seran d’aplicació totes les mesures analitzades per a aquest procés.

-

També serà necessari combatre les possibles irritacions a la pell que pugui produir
el formigonat mitjançant una adequada protecció (guants, botes, …). Quan existeixi
risc d’esquitxada s’empraran ulleres.

Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les vores
de coronació mitjançant una barana reglamentària situada a una distància mínima
de 2 m de la vora.

-

Si els treballs requereixen il·luminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb
presa de terra, en les que es muntaran projectors d’intempèrie. Si s’empren
portàtils, la seva alimentació es realitzarà a 24 V i tindran carcassa protectora i
mànec protegits elèctricament.

-

5.2.10.- EXCAVACIÓ DE TERRES A MÀQUINA EN RASES
-

Interrompre immediatament el treball si es sospita la presència de gasos nocius o
falta d’oxigen en l’interior de l’excavació.

-

Evitar treballar amb motors de combustió interna en l’interior de les excavacions.

-

No col·locar a les vores materials o eines que puguin caure sobre les persones que
estiguin treballant en el seu fons. Situar les terres procedents de l’excavació, com
norma general, a partir d’una distància igual a la meitat de la seva profunditat.

L’excavació en rases i trinxeres s’efectuarà, tenint en compte que les mesures
preventives, els sistemes auxiliars emprats i els procediments de control hauran d’ajustarse a les dimensions de la rasa i al volum dels materials que es maneguin.
En cas de no utilitzar les entibacions d’excavació en trinxeres o rases, s’utilitzarà l’estudi
geotècnic disponible, o es realitzaran els assaigs precisos, dels terrenys que han de ser
programats, executats i interpretats per personal especialitzat que domini les tècniques

Seguir els procediments més adequats per a la col·locació dels sistemes d’entibat i
apuntalament.

corresponents per a determinar l’angle de lliscament intern dels terrenys. En terrenys

-

No efectuar operacions de sapa en un talús a menys que estigui ben entibat.

amb el grau d’humitat del terreny, disminuint ràpidament. Si no s’efectua determinació

-

Cap persona treballarà sota masses que sobresurtin horitzontalment.
Les parets de l’excavació i, en el seu cas, l’entibació, han d’examinar-se diàriament,
i sobre tot, quan existeixi una interrupció del treball de més d’un dia, s’executi una
voladura, hagi hagut un despreniment de terres, s’hagi produït danys en el talús o
en l’entibació per qualsevol causa, o desprès d’intenses gelades o fortes pluges.

-

coherents ha de procedir-se amb gran prudència al fixar el valor de la cohesius, ja que varia

directa de les característiques del terreny, es pot prendre els valors de la següent taula.

Classe de terreny

Característiques empíriques dels terrenys
Angle de
Talús admissible
Pes específic
lliscament
aparent  t/m3
Vertical
Horitzontal
intern  Graus

Terrenys naturals
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Grava
i
sorra
compacta
Grava i sorra solta
Argila
Replens
Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè

2,0

30°

0,58

1,0

1,7
2,1

30°
20°

0,58
0,36

1,0
1,0

1,7
1,7
1,8

25°
30°
40°

0,47
0,58
0,83

1,0
1,0
1,0

En aquesta taula, els talussos admissibles d’excavació es donen en funció de l’angle de
lliscament dels terrenys.

folrades la totalitat de les parets de l’excavació. És el que es coneix també per
entibació per enfundat.
-

Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col·locaran a
distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense que per això deixin
d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats.

-

Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones.

5.2.12.- DEMOLICIONS PER PROCEDIMENTS NEUMÀTICS
5.2.11.- ENTIBACIONS DE FUSTA
-

Abans del començament de la demolició s’han de localitzar les possibles
instal·lacions o serveis que poguessin veure’s afectats, procedint-se a la seva
anul·lació o desviació.

-

Es tindrà especial cura per a no afectar a altres estructures properes.

Els puntals amb que es recolzin els muntants, es col·locaran a distàncies tals que
no destorbin l’execució dels treballs a realitzar en l’interior de l’excavació, sense que
per a això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats.

-

Durant els treballs es tindrà especial atenció al manejament de la maquinària
(martells neumàtics, maces, …). El personal haurà d’estar convenientment instruït.

-

Si els puntals a emprar no són metàl·lics, s’utilitzaran fustes rodones (rulls).

-

S’evacuaran les runes segons es vagi avançant en la demolició.

-

Situar els muntats a 0,30 - 0,50 m dels extrems de les taules horitzontals d’entibació
per al més adequat repartiment de l’empenta de les parets de l’excavació.

-

És convenient anar regant sense arribar a formar bassa per a evitar la formació de
pols.

-

No posar mai una sola taula horitzontal, ja que la seva eficàcia en solitari és
pràcticament nul·la.

-

S’empraran els EPI´s adequats per a aquests treballs (màscares, calçat de
seguretat, guants, protectors auditius ...)

-

Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m, de longitud
màxima i la disposició d’elles serà una junt a l’altre, de forma que quedin folrades la
totalitat de les parets de l’excavació. És el que es coneix també per entibació per
enfundat.

-

Serà necessari una anàlisi del mètode correcte de demolició dels diferents
elements. Normalment es seguirà per a la demolició l’ordre invers a l’emprat per a la
construcció.

-

Es prestarà gran atenció a les normes preventives específiques dels equips que
intervinguin en aquesta activitat (compressores, martells, …).

-

-

-

Desenvolupar les entibacions per taules horitzontals en trams de 4 m, de longitud
màxima, i a cada tram disposar al menys de tres taulons verticals amb separacions
recomanables d’1 a 1,2 m, dos als extrems i un al centre.

Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col·locaran a
distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense que per a això deixin
d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats.

5.2.13.- DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS
Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones.
(Amb taules verticals en terreny dubtós o dolent).
-

Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m de longitud
màxima i la disposició de les mateixes serà una junt a l’altre, de forma que quedin

-

És fonamental disposar d’una bona senyalització de la zona en obres. Aquesta
senyalització ha de ser clara i que no comporti confusió. Serà necessari senyalitzar
tant el trànsit com els riscos interns de l’obra, així com les possibles desviacions o
limitacions per al trànsit habitual de vehicles i persones que es pugui veure afectat.
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-

-

-

Seran d’aplicació totes les normes corresponents a la maquinària de moviment de
terres. Dins la maquinària es tindrà una especial atenció a les normes aplicables als
espadons (serres de paviment).

5.3.1.- ESCALES DE MA DE FUSTA O METÀL·LIQUES
-

Es prohibeix l’ús d’escales de fusta.

Serà convenient el reg freqüent de la zona de treball encara que sense arribar a
formar fang, per a evitar els ambients polvígens tan freqüents en aquest tipus
d’operacions.

-

Estaran fermament lligades per la part superior a l’estructura a la que donen accés.

-

Sobrepassaran en 0,90 m. l’alçada a salvar. Aquesta cota es mesurarà en vertical
des del plànol del desembarcament, a l’extrem superior del travesser.

S’utilitzaran els EPI´s adequats als treballs (màscares, protectors auditius, calçat de
seguretat, ...).

-

S’instal·laran de tal forma que el seu recolzament inferior disti de la projecció
vertical del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments.

-

Es prohibeix transportar pesos a ma iguals o superiors a 25 kg sobre escales de
ma.

-

No es recolzaran les escales de ma sobre llocs o objectes poc ferms, que puguin
disminuir l’estabilitat d’aquesta.

-

Es prohibeix l’ús de l’escala per part de dos o més persones al mateix temps.

-

L’ascens o descens a través de l’escala de ma es farà frontalment, és a dir, mirant
directament cap als graons.

-

Es prohibeix l’ús d’escales de tisora.

-

Mai s’arribaran a posar el peus als tres últims graons, es substituirà l’escala per altre
de major alçada.

-

S’utilitzaran muntades sempre sobre superfícies horitzontals.

-

No s’afegiran suplements soldats a les escales metàl·liques.

-

Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat.

5.2.14.- CONSTRUCCIÓ D’ARQUETES
-

L’accés i sortida de l’arqueta s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la
part superior de l’excavació i dotada de sabates antilliscants. L’escala sobresortirà 1
m per l’excavació.

-

Queden prohibits el apilaments en un cercle de 2 m (com norma general) al voltant
de l’excavació de l’arqueta.

-

Quan la profunditat de l’arqueta sigui superior a 1,3 m s’entibarà el perímetre en
prevenció d’enfonsaments. Si la profunditat fos inferior a 1,3 m s’estudiarà la
possibilitat de disposar entibació en funció de les sol·licitacions existents a l’entorn
de l’arqueta.

-

-

-

Es disposarà una senyalització de perill al voltant de l’arqueta. Si la seva profunditat
fos superior als 2 m es disposaria una barana sòlida de 90 cm d’alçada, dotada de
llistó intermig i sòcol.
Durant la seva excavació seran d’aplicació totes les recomanacions relatives al
moviment de terres i la maquinària que intervé en ell.
Per a la seva construcció i depenent del tipus d’arqueta del que es tracti s’atendran
a les mesures preventives referents a:




Obra de Paleta (arquetes de fàbrica de totxo).
Treballs d’encofrat, ferrallat i formigonat (arquetes de formigó).
Treballs amb prefabricats (arquetes prefabricades).

5.3.- PELS MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES

5.3.2.- FORADADOR PORTÀTIL
-

Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar.

-

Si la broca és bastant llarga com per a travessar el material, haurà de resguardar-se
la part posterior per a evitar possibles lesions directes o per fragments.

-

Utilitzar casc i ulleres de seguretat.
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5.3.3.-

RETROEXCAVADORA
PAVIMENTS, LLOSES)

AMB

MARTELL

TRENCADOR,

(RUPTURA

DE

-

A més a més disposaran d’un desembussador ràpid que permeti retirar sense riscos
les grapes obstruïdes.

-

No treballar en pendents superiors al 50%.

5.3.5.- PISTOLA FIXA - CLAUS

-

Quan es circuli per pistes cobertes d’aigua, temptejar el terreny amb la cullera, per a
evitar caure en algun desnivell.

-

El treballador tindrà al menys, 18 anys i coneixerà perfectament l’ús de l’aparell, així
com les mesures de seguretat a prendre.

-

Circular amb precaució i amb la cullera en posició de trasllat.

-

Serà capaç de desmuntar i muntar l’eina per a la seva neteja.

-

La cabina disposarà permanentment de cristalls irrompibles, per a protegir de la
caiguda de materials de la cullera.

-

De no explosionar la càrrega durant l’ús de la mateixa, es mantindrà el canó
recolzat contra la superfície de treball en posició de tir, rearmant l’eina i realitzant el
tret. De fallar de nou, es mantindrà la mateixa en posició de treball, almenys 20
segons i s’esperarà 2 minuts abans de treure la càrrega.

5.3.4.- PISTOLA GRAPADORA
-

El personal encarregat de la pistola neumàtica serà coneixedor del seu correcte
manejament.

-

Una vegada es procedeixi a eliminar la càrrega, es mantindrà la pistola aliena de
persones i apuntant al sòl.

-

Es comprovarà el perfecte estat de la pistola i que no pateixi mancança de cap dels
seus elements constitutius.

-

Les càrregues no s’extrauran amb utensili, sinó que es seguiran les instruccions del
fabricant.

-

Es collaran correctament els elements de connexió al circuit de pressió.

-

Les càrregues explosives es manipularan sempre amb precaució, no essent
transportades a les butxaques ni emmagatzemades juntament amb fonts de calor.

-

L’aparell es posarà en pressió suaument.
-

L’eina es revisarà, almenys, una vegada a l’any.

-

Es comprovarà que els controls funcionen correctament.
-

No s’usarà en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius.

-

No s’intentarà grapar peces entre si subjectant-les manualment.
-

Abans de carregar l’eina es comprovarà que l’interior del portaclaus i l’allotjament de
la càrrega, estiguin nets i no continguin cossos estranys.

-

La pistola es carregarà just abans de disparar, de no usar-se es descarregarà i es
guardarà al seu estoig corresponent.

-

La màquina carregada no es dipositarà en cap lloc.

-

S’haurà de conèixer si existeixen canalitzacions ocultes o subterrànies, al punt en
que s’hagi d’utilitzar la pistola.

-

Comprovar que a l’eix de tir de la pistola, rera de la superfície de treball, no hi ha
persones.

-

La pistola no s’usarà sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit, vidre,
etc.).

-

No s’intentarà disparar al límit de les peces.

-

Utilitzar cascos protectors auditius.

-

No s’abandonarà l’eina connectada al circuit de pressió.

-

-

No permetre que el seu ajudant es situï cap el costat pel que s’expulsen els
fragments de filferro de subjecció dels claus o grapes.
No es permetrà que altre persona manipuli o utilitzi la màquina.
Les grapadores estaran dotades d’elements que obliguin a que s’abandoni l’aparell
per a poder realitzar la connexió al circuit de pressió. A més a més estaran dotades
de palpador.
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-

S’usaran les mesures de seguretat reglamentàries per al seu ús.

5.3.8.- MARTELLS NEUMÀTIC
-

La màniga d’aire comprimit ha de situar-se de forma que ningú ensopegui amb ella,
ni que pugui ser danyada per vehicles que passin per sobre.

Abans de posar-la en funcionament assegurar-se de que estan muntades totes les
tapes i carcasses de protecció.

-

Abans de desarmar el martell s’ha de tallar l’aire.

-

Portar el pisó en direcció frontal, evitar desplaçaments laterals.

-

No tallar l’aire doblant la màniga.

-

Regar la zona a aplanar o usar màscares antipols.

-

Mantenir el martell en bona cura i engreixat.

-

Usar protectors auditius.

-

No apuntar mai amb el martell a un lloc on es trobi altra persona.

-

Usar calçat amb puntera reforçada.

-

Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar-lo sempre que el martell no
s’usi.

-

L’operari que manegui el pisó coneixerà perfectament la màquina i el seu
manejament.

-

No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell.

-

No deixar el pisó a cap operari inexpert.

-

Assegurar la bona fixació de l’eina d’atac al martell.

-

Utilitzar una faixa elàstica per a evitar lumbàlgia.

-

Manejar el martell agafat a l’alçada de la cintura - pit. Si per la broca té major
alçada, utilitzar una bastida.

-

Les zones de compactació quedaran tancades al pas mitjançant senyalització.
-

No fer esforç de palanca amb el martell en marxa.

5.3.6.- PETITES COMPACTADORES, (PISTONS MECÀNICS - ’RANITAS’)
-

5.3.7.- TAULES DE SERRA CIRCULAR PER A TALL DE FUSTA
-

La subjecció de la peça a tallar a la taula de recolzament no ha de realitzar-se mai
manualment, sinó amb premsors adequats que garanteixin en qualsevol
circumstància una sòlida fixació.

-

El disc estarà protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el tall.

-

La pantalla ha de garantir la protecció en repòs del disc, durant el funcionament ha
de deixar el descobert únicament la part del disc necessària per al tall.

5.3.9.- MÀQUINES EINA EN GENERAL: RADIALS, CISALLES, TALLADORES I
ASSIMILABLES
-

Escollir la màquina i el disc d’acord amb el treball a realitzar.

-

Informar al treballador dels riscos que tenen la màquina i forma de prevenir-los.

-

Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions.

-

La pantalla tindrà la robustes suficient per a evitar la projecció de partícules i
fragments del disc.

-

Emmagatzemar els discos en llocs ses, sense sofrir cops i seguint les instruccions
del fabricant.

-

L’òrgan d’accionament del disc serà de pulsació continua, per a garantir que el disc
no giri en buit en la posició de repòs del mateix.

-

Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.

-

No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.

-

Usar ulleres protectores.
-

Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la
màquina.
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-

No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d’una
pressió excessiva.

-

No abandonar la màquina carregada, amb el motor en marxa o amb la cullera
pujada.

-

Si es treballa sobre peces petites o en equilibri inestable, assegurar la peça de
manera que no sofreixi moviments imprevistos.

-

No emmagatzemar productes combustibles a la cabina.

-

Col·locar un equip extintor portàtil i farmaciola de primers auxilis a la màquina en
llocs de fàcil accés. El maquinista estarà degudament ensinistrat en el seu ús.

-

Comprovar els frens desprès d’haver rentat el vehicle, o d’haver passat per una
zona embassada.

-

Fer les operacions de gir sense brusquedats i amb bona visibilitat, i, en el seu
defecte, amb ajuda d’altre operari, mitjançant senyals per a evitar cops a persones o
coses.

-

Quan existeixen línies elèctriques aèries a les proximitats de la zona de treball,
prendre les mesures oportunes, de forma que es mantingui en tot moment la
distància de seguretat mínima.

-

No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina no disposa
de pòrtic de seguretat.

-

Posar major cura als cantons superiors dels talussos, ja que el peso de la màquina i
les vibracions que transmet al terreny són causa d’enfonsaments. El perill
disminueix aproximant-se en angle recte a la vora del talús.

-

Aturar la màquina totalment abans de posar-la, millor si es disposa d’un suport
especial per a deixar-la.

-

No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de
les espatlles.

-

Situar l’empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una
empunyadura pont.

-

Si s’usen plats de polir, instal·lar a l’empunyadura lateral la corresponent protecció
per a la ma.

-

Per a treballs de precisió utilitzar suports de taula, que permetin fixar
convenientment la peça i graduar la profunditat i inclinació del tall.

-

Utilitzar ulleres de protecció tancades.

5.3.10.- MAQUINÀRIA PER A MOVIMENT DE TERRES, (EN GENERAL)
-

Els maquinistes seran competents i qualificats, i coneixeran perfectament les
característiques de la màquina.

-

No tractar de fer ajustes o reparacions quan la màquina estigui en moviment o amb
el motor funcionant.

-

Abans de moure la màquina comprovar el bon funcionament dels controls, així com
l’absència de persones i obstacles a la zona de treball de la màquina.

-

A les màquines hidràuliques mai alterar els valors de regulació de pressió indicats,
així com tampoc els precintes de control.

-

La col·locació de la màquina a l’obra serà determinada per l’encarregat o tècnic
responsable, no pel maquinista.

-

Al finalitzar el servei i abans de deixar el vehicle, el conductor haurà de: posar el fre
de ma, engranar una marxa curta i, en cas necessari, bloquejar les rodes mitjançant
calces.

-

Prohibir entrar a la cabina a altre persona que no sigui el maquinista, mentre s’està
treballant. No es permet tampoc el transport de persones.

-

L’operador no podrà, sota cap concepte, abandonar la màquina sense recolzar
l’equip al terra, aturar el motor i col·locar el fre, conservant la clau de contacte amb
ell en tot moment.

Sempre que existeixin interferències als treballs entre màquines o vehicles,
s’ordenaran i controlaran mitjançant personal auxiliar degudament ensinistrat, que
vigili i dirigeixi els seus moviments.

-

Per a algunes maniobres és necessària la col·laboració d’altre persona que es
col·locarà a més de 6 m. del vehicle en un lloc on no pugui ser atrapat.

-

Mai hi haurà més d’una persona senyalitzant els treballs.

-

-

No baixar de la cabina mentre l’embragatge general estigui engranat.
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-

Instal·lació d’un dispositiu (nivell) que indiqui en tot moment la inclinació tant
transversal com longitudinal que el terreny produeix a la màquina.

-

Seient anatòmic, per a disminuir les molt probables lesions d’esquena del conductor
i el cansament físic innecessari.

-

Instal·lació d’agafadors i passarel·les que facilitin l’accés a la màquina.
Instal·lació de botzina o llums que funcionin automàticament sempre que la màquina
es desplaci marxa enrere.

-

Blocatge de comandaments independents per a evitar la posada en marxa
accidental d’elements que no sigui necessaris per al treball que s’estigui realitzant.

-

Instal·lació de cabina antibolcada. La cabina ideal és la que protegeix de la inhalació
de pols, contra la sordesa produïda pel soroll de la màquina i contra l’estrès tèrmic o
insolació a l’estiu.

-

Si la màquina circula per carreteres, haurà d’anar provista dels senyals
corresponents i complir les normes que exigeix el Codi de Circulació.

-

Tots els engranatges i demés parts mòbils de la maquinària han d’estar resguardats
adequadament.

-

Apropar-se només quan l’equip descansi al terra i la màquina estigui aturada.

-

Carregar els materials als camions pels costats o per la part d’enrera.

-

La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina.

-

El conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora de la zona de
perillositat a menys que la cabina estigui reforçada.

-

A la proximitat de línies elèctriques aèries de menys de 66.000 V. la distància de la
part més sortint de la màquina a l’estesa serà com a mínim de 3 m i 5 m per a les de
més de 66.000 V.

-

Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m.

-

En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures:
. Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció.
. Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució.
. Protegir la conducció per a evitar deterioraments.

-

En cas de trencar o aixafar una conducció, s’interrompran immediatament els
treballs i s’avisarà al propietari de la línia i a les autoritats competents. S’acordonarà
la zona si fos necessari.

-

A l’entrar en contacte alguna part metàl·lica de la màquina amb una línia elèctrica
en tensió, el conductor haurà de romandre a la cabina fins que no existeixi perill.

-

Verificacions periòdiques:
. Cada jornada de treball verificar:
. Nivell del dipòsit del fluid hidràulic.
. Nivell d’oli al càrter del motor.
. Control de l’estat d’embús dels filtres hidràulics.
. Control de l’estat del filtre de l’aire.
. Estat i pressió dels neumàtics.
. Funcionament dels frens.
. Verificar l’estat del circuit hidràulic periòdicament.

-

Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als trens motors.

-

A la revisió general del vehicle i el seu manteniment, seguir les instruccions
assenyalades pel fabricant.

-

Els vehicles han de disposar de frens hidràulics amb doble circuit independent, tant
per a l’eix posterior com anterior i rodes amb dibuix en bones condicions.

5.3.11.- ESPADONS, (SERRES PER A PAVIMENTS, LLOSES I CAPES DE
RODADURA)
-

El personal que governi aquestes serres serà especialista en el seu manejament.

-

Abans de procedir al tall s’estudiaran les possibles interferències amb que ens
podem trobar. Desprès es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a
executar.

-

Els espadons tindran tots els seus òrgans mòbils protegits contra la carcassa
dissenyada pel fabricant.

-

Per a evitar el risc derivat de la pols i partícules ambientals, els espadons
efectuaran el tall en via humida.

-

El manillar de governs, es folrarà amb triple capa roscada a base de cinta aïllant
autoadhesiva, per a evitar possibles contactes fortuïts amb l’energia elèctrica.
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-

-

El combustible s’abocarà a l’interior del dipòsit del motor mitjançant un embut. A
més a més es prohibeix expressament fumar durant les operacions de càrrega de
combustible.
El manejament i emmagatzemament dels combustibles líquids es farà amb molta
cura, col·locant la senyalització oportuna i els mitjans d’extinció adequats en cas
d’incendi.

-

Els compressors no silenciosos s’ubicaran a una distància mínima, del tall de
martells o vibradors, no inferior a 15 m.

-

Les operacions de càrrega de combustible es faran amb el motor aturat.

-

Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d’ús.

-

Els mecanismes de connexió o d’empalmada, estaran rebuts a les mànegues
mitjançant ràcords de pressió segons càlcul.

-

Las mànegues de pressió es mantindran elevades als creuaments sobre els camins
de l’obra i s’evitarà el pas de mànegues de pressió sobre runes de fàbrica o roca.

5.3.12.- DÚMPER - MOTOVOLQUET AUTOTRANSPORTAT
-

-

-

-

Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, però si per
causes de força major s’ha de circular amb la capsa aixecada, s’instal·larà un gàlib
davant els obstacles d’alçada reduïda, i amb un indicador òptic al taules
d’instruments.
Al vascular en abocadors, col·locar sempre uns topalls que limitin el recorregut
marxa enrere. El conductor comprovarà, abans d’iniciar l’operació, que el fre
d’aparcament està accionat.
Al circular pendent avall ha d’estar engranada una marxa, mai ha de fer-se en punt
mort.

5.3.14.- CAMIÓ FORMIGONERA
-

La neteja de la cisterna i canaletes s’efectuarà fora de l’obra en zones aptes per a la
tasca, en prevenció de riscos per la realització de treballs en zones que s’hagi de
garantir l’ordre i la neteja de l’entorn.

-

La posada en estació i els moviments del camió formigonera durant les operacions
d’abocament, seran dirigits per un senyalista, en prevenció dels riscos per
maniobres incorrectes.

Si el basculant ha de romandre aixecat algun temps, s’accionarà el dispositiu de
subjecció o es calçarà, en previsió d’un descens intempestiu.

5.3.15.- CAMIÓ AMB GRUA
5.3.13.- COMPRESSOR
-

-

Els cables, politges i ranures on enrotllen els cables han d’estar perfectament
engreixats.

-

Quan la màquina estigui realitzant desplaçaments de translació, el fre de rotació
haurà d’estar accionat.

-

Quan es treballi en pendent la tracció ha d’estar frenada.

-

Mai s’elevaran càrregues superiors a les màximes.

-

S’ha de tenir en compte que el motor d’aquestes màquines te la potència suficient
com per a bolcar-les.

-

Per a hissar tots aquells elements que no tinguin un punt especialment projectat per
a ser penjats, s’hauran d’utilitzar eslingues amb varis punts de subjecció, fixos o
mòbils.

-

Es prohibirà romandre al radi d’acció de les grues.

Es situarà als llocs senyalats per a això als plànols. La seva situació no s’ha de
deixar a la improvisació.

-

El transport per arrossegament del compressor es farà a una distància mai inferior a
2 m del costat de coronació de talls i talussos.

-

El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició
horitzontal i amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants.

-

Els compressors seran silenciosos i les carcasses protectores del compressor
estaran sempre tancades durant el seu funcionament, per a disminuir la
contaminació acústica de l’obra.

-

La zona a la que està el compressor estarà acordonada en un radi de 4 m.,
instal·lant-se senyals d’"OBLIGATORI L’ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS", per a
sobrepassar la línia de limitació.
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-

-

-

-

-

Tots aquells elements de les màquines que poden originar riscos d’atrapaments
hauran de ser degudament protegits, i mai es treballarà sense estar aquestes
proteccions col·locades.
Els treballs amb càrregues importants es faran lentament i sense moviments
bruscos que puguin bolcar la màquina o danyar els cables.
El maquinista abans d’abandonar el seu lloc haurà de realitzar les següents
operacions:
* Accionar fre de rotació i de tracció.
* Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma.
* Desembragatge del motor.
* Totes les palanques es deixaran en punt mort.
El transport de càrregues es farà sempre amb el tren de rodatge aturat, maniobrant
únicament amb la ploma.

-

Per a dirigir càrregues a un punt determinat es farà mitjançant cordes, mantenint-se
sempre l’operari a una distància prudencial.

-

La revisió de les politges del cap de la ploma es farà tots els dies. Per a això es
baixarà la ploma fins el sòl subjectant-la amb cavallets.

-

La baixada lliure de culleres i de càrregues es farà sempre usant el fre del tambor.

-

El cable sempre estarà tens, del contrari s’enrotllarà malament al tambor,
deteriorant-lo.

-

Quan es baixi la ploma es col·locarà paral·lela a l’eix de les orugues.

-

La cabina estarà insonoritzada.

-

Quan la càrrega estigui molt vertical s’ha de vigilar que un despreniment d’aquesta
no la llenci contra la cabina.

-

No es treballarà a menys de 2 m d’un talús.

-

-

A les grues muntades sobre rodes s’ha de col·locar els gats i estabilitzadors abans
de realitzar qualsevol operació, de forma que les rodes no toquin el terra.

-

L’àrea de treball sempre estarà senyalitzada i desembarassada.

Les màquines només han de ser utilitzades per personal especialitzat i designat per
a tal funció.

5.3.16.- CAMIÓ DE TRANSPORT DE MATERIALS
-

Cap camió estarà estacionat dins de la zona de perillositat.

-

Carregar els materials als camions per les vores o per la part d’enrera.

-

La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina.

-

El conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora de la zona de
perillositat a menys que la cabina estigui reforçada.

5.4.- PER LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA
5.4.1.- CONDICIONS QUE HA DE REUNIR LA INSTAL·LACIÓ
-

Es contractarà amb la companyia elèctrica el subministrament d’energia necessària
durant el transcurs de l’obra.

-

L’escomesa serà, si és possible, aèria. Aquesta no sobrevolarà zones de circulació
de vehicles ni zones de moviment de la grua.

-

Si és soterrada es protegirà per a evitar trencaments per enfonsaments.

-

S’instal·larà la capsa general de protecció, estanca i protegida de la intempèrie i de
possibles cops. Contindrà els comptadors i fusibles tarats per a la potència
contractada.

-

La línia de derivació individual anirà des de la capsa general de protecció fins el
quadre general d’obra, que també estarà protegit la intempèrie i de cops.

-

Aquest quadre estarà tancat sota clau i estarà dotat de presa de terra.

-

Del quadre general partiran les línies de derivació individual als quadres secundaris.

-

Es dotaran de preses i punts d’enllumenat a les casetes d’obra, tallers d’encofrat i
ferrallat, posat de formigó i haurà un quadre secundari a cada zona necessària.

-

Les preses de corrent seran estanques.

Els operaris que pugin als pals i a la ploma portaran cinturó de seguretat.
Durant les operacions de manteniment la màquina romandrà aturada.
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-

El neutre ha d’estar posat a terra al seu origen, amb una resistència elèctrica no
superior a 20.

5.4.2.- PROTECCIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES
-

Se tindrà perfecte coneixement de la situació de totes les línies elèctriques que
travessen la zona de treball.

-

La massa del grup ha de connectar-se a terra per mitjà d’una presa elèctricament
independent de l’anterior, excepte que es disposi d’aïllament de protecció o reforçat.

-

Els operaris hauran d’estar informats del risc existent per la presència de línies
elèctriques i coneixeran la manera de procedir en cas d’accident.

-

El grup alimentarà un quadre general que a més a més de l’aparellatge d’ús i
protecció de la instal·lació disposarà.

-

Una retirada de la línia ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica propietària
de la línia, la qual s’encarregarà de portar-la a terme.

-

Sistema per a posada a terra general de les masses, d’instal·lació elèctricament
independent de les anteriors.

-

L’aïllament dels conductors d’una línia.

-

Sistema de protecció diferencial de sensibilitat acord a la resistència elèctrica de la
posada a terra, la sensibilitat mínima serà de 300 mA.

Ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica propietària de la línia, la qual
s’encarregarà de portar-la a terme.

-

A la posada a terra general es connectaran les masses de la maquinària elèctrica
de la instal·lació.

Guardar les distàncies de seguretat.
En cap cas serà una distància inferior a 6 m.

-

Quan la potència instal·lada ho aconselli, el quadre general alimentarà a quadres
parcials, que compliran els requisits exigits al general.
Tots els elements de control hauran de conservar-se en perfecte estat d’ús.

-

-

-

-

Dispositius de seguretat.
Limiten els moviments de la maquinària, no permetent que s’acosti a la línia
elèctrica.
Utilitzats per a elements d’alçada que actuïn immobilitzats sobre el terreny (grua
torre).

-

Resguards en torn a la línia.
. Seran panells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc.
. Estaran calculats per a hipòtesi de vent i impacte.
. S’atirantaran per a impedir l’abatiment sobre la línia.
. Si te parts metàl·liques estaran posades a terra.

5.5.- PREVENCIÓ D’INCENDIS EN L’OBRA

Col·locar obstacles a la zona de treball.
. Impedeixen l’entrada de maquinària a la zona de prohibició.
. Se dimensionaran d’acord amb les característiques de la màquina de forma que
no puguin ser excedits inadvertidament.

-

Les operacions de manteniment, reparació, etc., hauran de fer-se amb la màquina
aturada i únicament per personal especialitzat.

S’estableix com mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma UNE
23.110, aplicant-se per extensió, la norma NBE CP1-96.
Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització de encenedors, realització de
soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si abans no es disposa
de l’extintor idoni per a l’extinció del possible incendi.
Els treballs de soldadura requeriran l’expedició prèvia d’un permís de treballs per part de
l’encarregat del tall corresponent.

Utilització de grups generadors elèctrics.
-

S’instal·laran de forma que resultin inaccessibles a persones o especialitzades ni
autoritzades per al seu manejament.

-

El llocs d’instal·lació estarà perfectament ventilat, per a evitar la formació
d’atmosferes tòxiques o explosives.

En aquest Estudi de Seguretat i Salut, es defineixen una sèrie d’extintors aplicant les
esmentades normes. El seu lloc d’instal·lació queda definit als plànols. El Contractista
adjudicatari, respectarà al seu Pla de Seguretat i Salut el nivell de prevenció dissenyat,
encara i la llibertat que se l’atorga per a modificar-lo segons la conveniència dels seus
propis: sistema de construcció i d’organització.
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oficial del contractista adjudicatari de l’obra. Els plànols, tindran imprès el segell
esmentat al seu caixetí identificatiu o caràtula.

6.- EL PLA DE SEGURETAT I SALUT
El Pla de Seguretat i Salut serà compost pel Contractista adjudicatari, complint els
següents requisits; si incompleix alguns d’ells, l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut no
podrà ser atorgada:

6.1.- CRITERIS DE SELECCIÓ, FORMACIÓ I FUNCIONS DEL PERSONAL DE
PREVENCIÓ

1º

PERSONAL DE PREVENCIÓ

2º

Complirà les especificacions del R. D. 1627/1997, confeccionant-lo abans de la
signatura de l’acta de replanteig. Essent requisit indispensable, el que es pugui
aprovar abans de procedir a la signatura de l’esmentada acta, que recollirà
expressament el compliment de tal circumstància.
Respectarà acuradament el contingut de tots els documents integrants d’aquest
Estudi de Seguretat i Salut, limitant-se a realitzar l’adaptació a la tecnologia de
construcció que és pròpia del Contractista adjudicatari, analitzant i completant tot
allò que cregui menester per a aconseguir el compliment dels objectius continguts
en aquest Estudi de Seguretat i Salut. A més a més està obligat a subministrar, els
documents i definicions que en ell se l’exigeixen, especialment el pla d’execució
d’obra, contenint de forma desglossada les partides de seguretat i salut. Per a això,
prendrà com model de mínims el pla d’execució d’obra que s’inclou en aquest
Estudi de Seguretat i Salut.

3º

Respectarà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut.

4º

Subministrarà plànols de qualitat tècnica, plànols d’execució d’obra amb els detalls
oportuns per a la seva millor comprensió.

5º

Si s’inclouen croquis de tipus formatiu, descriptiu, etc, seran de qualitat tècnica i
tipogràfica suficient i tindran la categoria de plànols de seguretat.

6º

No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a
l’especificat als apartats anteriors.

7º

L’empresa del Contractista adjudicatari estarà identificada a cada pàgina i a cada
plànol del Pla de Seguretat i Salut.

8º

El nom de l’obra que preveu, apareixerà a l’encapçalament de cada pàgina i al
caixetí identificatiu de cada plànol.

9º

Es presentarà enquadernat a tamany DIN A4, amb anelles, cargols, "cuquet de
plàstic" o amb filferro continu.

-

Encarregat de Seguretat i Salut

D’acord amb l’establert a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, així com al
R.D. 39/1997, pel que s’aprova el reglament dels Serveis de Prevenció, el Contractista
adjudicatari deixarà explicitat al Pla de Seguretat i Salut com te organitzat el seu Servei
de Prevenció, des del punt de vista empresarial, i de que forma intervindrà dit servei al
control de la prevenció de l’obra.
Com mínim es designarà a una persona per a que, per delegació de dit servei de
prevenció, realitzi les funcions d’Encarregat de Seguretat i Salut a l’obra.
S’ha de significar que aquesta figura de l’”Encarregat de Seguretat i Salut" no té res a
veure amb la del “Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” regulada
al R.D. 1627/1997. Aquest és un tècnic designat pel Promotor o Propietat, i integrat en la
Direcció Facultativa de l’obra, i l’anterior és un representant del Contractista adjudicatari,
amb un perfil i funcions que s’especifiquen més avall.
A aquesta obra, amb la finalitat de poder controlar dia a dia i puntualment la prevenció i
protecció decidides, és necessària l’existència d’un Encarregat de Seguretat, que serà
contractat pel Contractista adjudicatari de l’obra, amb càrrec al definit per a això, als
amidaments i pressupost d’aquest Estudi de Seguretat i Salut.
Per a distingir aquesta figura que es projecta i abona a través de les oportunes
certificacions al Contractista adjudicatari, de l’existent als capítols els derogats de les
Ordenances: de la Construcció Vidre i Ceràmica i en la General de Seguretat i Salut al
Treball, aquest lloc de treball es denominarà: Encarregat de Seguretat.
-

Perfil del lloc de treball d’Encarregat de Seguretat

Auxiliar Tècnic d’obra, amb capacitat d’entendre i transmetre els continguts del Pla de
Seguretat i Salut.
Amb capacitat de dirigir als treballadors de l’obra.

10º Tots els seus documents: memòria, plec de condicions tècniques i particulars,
amidaments i pressupost, estaran segellat en la seva última pàgina amb el segell

En condicions normals, l’Encarregat de Seguretat hauria de coincidir amb l’Encarregat
general del Contractista. Lògicament, tal i com exigeix el Reglament dels Serveis de
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Prevenció, la persona designada haurà de tenir una formació en prevenció de riscos, de
nivell bàsic, com a mínim.

origini aquest estudi de seguretat i Salut, per a garantir, dins del humanament possible,
que realitzi el seu treball sense accidents.

-

FORMACIÓ I INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS

Funcions de l’Encarregat de Seguretat

L’Autoria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, considera necessària la presència continua
en l’obra d’un Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva tasca quotidiana, els
nivells de prevenció plasmats d’aquest Estudi de Seguretat i Salut amb les següents
funcions tècniques, que es defineixen al conjunt de riscos i prevenció detectats per a
l’obra.

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball
correcte a tot el personal al seu càrrec; és a dir, en el mètode de treball segur; de tal
forma, que tots els treballadors d’aquesta obra, hauran de tenir coneixement dels riscos
propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a observar en determinades
maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i del dels equips de protecció
individual necessaris per a la seva protecció.

Les funcions que realitzarà l’encarregat de Seguretat seran:
1º

Seguirà les instruccions de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.

2º

Informarà puntualment de l’estat de la prevenció desenvolupada a la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut.

3º

4º
5º

6º

7º

8º

-

Controlarà i dirigirà, seguint les instruccions del pla que origini aquest Estudi de
Seguretat i Salut, el muntatge, manteniment i retirada de les proteccions
col·lectives.

Pel mateix motiu, haurà d’exigir als subcontractistes que proporcionin als seus
treballadors la formació i informació necessàries, relacionades amb els treballs que van a
desenvolupar a l’obra.
Independentment de la formació que rebin de tipus convencional aquesta informació
específica se’ls donarà per escrit, utilitzant els textos que per a aquesta finalitat
s’incorporen a aquest plec de condicions tècniques i particulars.
Per aquest motiu han de realitzar-se uns cursos de formació per als treballadors, capaces
de cobrir els següents objectius generals:

Dirigirà i coordinarà la quadrilla de seguretat i salut (si existeix).
Controlarà les existències i consums de la prevenció i protecció decidida al Pla de
Seguretat i Salut aprovat i lliurarà als treballadors i visites els equips de protecció
individual.
Mesurarà el nivell de seguretat de l’obra, complimentant les llistes de seguiment i
control, que lliurarà al cap d’obra per al seu coneixement i a la Direcció Facultativa
de Seguretat i Salut, per a que prengui les decisions oportunes.
Realitzarà els amidaments de les certificacions de seguretat i salut, per al cap
d’obra.
S’incorporarà com vocal, al Comitè de Seguretat i Salut de l’obra (si aquest
existeix), si els treballadors de l’obra no posen inconvenients per a això i, en
qualsevol cas, amb veu però sense vot si els treballadors opinen que no ha de
prendre part en les decisions d’aquest òrgan de la prevenció de riscos.

-

Divulgar els continguts preventius d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, una vegada
convertit en Pla de Seguretat i Salut aprovat.

-

Comprendre i acceptar la seva necessitat d’aplicació.

-

Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.

Tant al cas del contractista com dels subcontractistes, la formació i informació que hagin
proporcionat als treballadors haurà de quedar certificada i arxivada per a la seva
constància i a efectes de presentació davant l’autoritat laboral competent.
Per l’exposat, s’estableixen els següents criteris, per a que siguin desenvolupats pel Pla
de Seguretat i Salut:
1º

El Contractista adjudicatari subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, les dates
en les que s’impartiran els cursos de formació en la prevenció de riscos laborals,
respectant els criteris que al respecte subministra aquest Estudi de Seguretat i
Salut, als seus apartats de “normes d’obligat compliment".

2º

El Pla de Seguretat recollirà l’obligació de comunicar a temps als treballadors, les
normes d’obligat compliment i l’obligació de signar al marge de l’original de
l’esmentat document, l’oportú “rebut”. Amb aquesta acció es compleixen dos

Quadrilla de seguretat

Estarà formada per un oficial i dos peons. El Contractista adjudicatari, queda obligat a la
formació d’aquestes persones en les normes de seguretat que s’inclouen dins del pla que
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objectius importants: formar de forma immediata i deixar constància documental de
que s’ha efectuat aquesta formació.

NORMES D’ACCEPTACIÓ DE RESPONSABILITATS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓ
1º

2º

Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una vegada
conegudes les responsabilitat i funcions que accepten i que en síntesi es
resumeixen en aquesta frase: “realitzar el seu treball el millor que puguin, amb la
màxima precaució i seguretat possibles, contra els seus propis accidents". Manquen
de responsabilitats diferents a les de qualsevol altre ciutadà, que treballi a l’obra; és
a dir, com tots els espanyols, tenen la mateixa obligació de complir amb la legislació
vigent. La resta d’apreciacions que es solen esgrimir per a no voler acceptar aquest
lloc de treball, són totalment subjectives i falses.
El Pla de Seguretat i Salut, recollirà els següents documents per a que siguin
signats pels respectius interessats. Aquests documents tenen per objecte revestir
de l’autoritat necessària a les persones, que pel general no estiguin acostumades a
donar recomanacions de prevenció de riscos laborals o no l’han fet mai. Es
subministra a continuació per a això, un sol document tipus, que el Contractista
adjudicatari ha d’adaptar al seu pla, a les figures de: Encarregat de Seguretat i
Salut, quadrilla de seguretat i per al tècnic de seguretat en el seu cas.
Nom del lloc de treball de prevenció:
Data:
Activitats que ha d’acomplir:
Nom de l’interessat:
Aquest lloc de treball, compte amb tot el recolzament tècnic, de la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut, juntament amb el de el cap l’obra.
Signatures: La Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. El cap d’obra. Accepto el
nomenament, L’interessat.
Segell del Constructor adjudicatari:

CRONOGRAMA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
El Contractista adjudicatari, subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, el cronograma
de complimentació de les llistes de control del nivell de seguretat de l’obra. La forma de
presentació preferida, és la d’un gràfic coherent amb el que mostra el pla d’execució de
l’obra subministrat en aquest Estudi de Seguretat i Salut.

LLISTA DE CONTROL DE SEGUIMENT DEL PLA
Amb la finalitat de respectar al màxim la llibertat empresarial i la seva pròpia organització
dels treballs, s’admetran previ anàlisi d’operativitat, les llistes de control que composi o
tingui en ús comú el Contractista adjudicatari. El contingut de les llistes de control serà
coherent amb l’execució material de les proteccions i amb el lliurament i ús dels equips
de protecció individual.
Si el Contractista adjudicatari manca dels esmentats llistats o es veu impossibilitat per a
composar-lo, haurà de comunicar-ho immediatament desprès de l’adjudicació de l’obra, a
aquesta autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, amb la finalitat de que el subministri els
oportuns models per a la seva confecció i implantació posterior en ella.
El Contractista adjudicatari, inclourà al seu Pla de Seguretat i Salut, el model del “parte
de lliurament d’equips de protecció individual" que tingui per costum utilitzar a les seves
obres. Si no ho posseeix haurà de composar-lo i presentar-lo i presentar-lo a l’aprovació
de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. Contindrà com a mínim les següents
dades:

3º

Aquests documents, es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de
l’obra. La primera copia, es lliurarà signada i segellada en original, a la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurarà signada i segellada en
original a l’interessat.

1.
Número del parte.
2.
Identificació del Contractista principal.
3.
Empresa afectada pel control, sigui principal, subcontractista o
autònom.
4.
Nom del treballador que rep els equips de protecció individual.
5.
Ofici o tasca que acompleix.
6.
Categoria professional.
7.
Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador.
8.
Signatura del treballador que rep l’equip de protecció individual.
9.
Signatura i segell de l’empresa principal.

4º

Les persones designades, si no la tenen, hauran de rebre una formació en
prevenció de riscos laborals, que s’ajusti a les funcions que van a desenvolupar,
segons l’establert al Reglament dels Serveis de Prevenció.

Aquests partes estaran confeccionats per duplicat. L’original d’ells, quedarà arxivat en
poder de l’Encarregat de Seguretat i Salut, la copia es lliurarà a la Direcció Facultativa de
Seguretat i Salut.

6.2.- PROCEDIMENTS PER AL CONTROL I SEGUIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I
SALUT

Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució de la protecció col·lectiva i dels
equips de protecció individual
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El Contractista adjudicatari proposarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, dins
del seu Pla de Seguretat i Salut, un “programa d’avaluació” del grau de compliment del
disposat al text d’aquest Plec de condiciones en matèria de prevenció de riscos laborals,
capaç de garantir l’existència de la protecció decidida al lloc i temps previstos, la seva
eficàcia preventiva real i el manteniment, reparació i substitució, en el seu cas, de totes
les proteccions que s’ha decidit utilitzar. Aquest programa contindrà com a mínim:
1º

La metodologia a seguir segons el propi sistema de construcció del Contractista
adjudicatari.

2º

La freqüència de les observacions o dels controls que va a realitzar.

3º

Els itineraris per a les inspeccions plantejades.

4º

El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques.

5º

L’informe anàlisi, de l’evolució dels controls efectuats.

No obstant l’escrit a l’apartat anterior, es reitera el contingut dels apartats Nº 1º i 2º de
l’índex d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut.

Autorització d’ús de maquinària i d’eines
Està demostrat per l’experiència, que molts dels accidents de les obres ocorren entre
altres causes, pel voluntarisme mal entès, la falta d’experiència o de formació
ocupacional i la imperícia. Per a evitar en el possible aquestes situacions, s’implanta en
aquesta obra l’obligació real d’estar autoritzat a utilitzar una màquina o una determinada
màquina eina.

Aquests documents es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de l’obra.
La copia, es lliurarà signada i segellada en original a la Direcció Facultativa de Seguretat i
Salut; la tercera copia, es lliurarà signada i segellada en original a l’interessat.

ACCIONS A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT LABORAL
El Contractista adjudicatari crearà el sistema de primers auxilis per a actuar a l’obra en
cas de necessitat. Aquest sistema, que vindrà especificat al seu Pla de Seguretat i Salut,
consistirà, com a mínim en:
-

Designació d’un equip de primers auxilis amb personal ensinistrat per a això.

-

Dotació del material de farmaciola mínim per a aquests primers auxilis. Aquesta
dotació dependrà de la capacitat d’actuació del personal de primers auxilis.

-

Definició del procediment per a la prestació dels primers auxilis i per a l’evacuació
de l’accidentat.

El Contractista adjudicatari resta obligat a recollir dins del seu Pla de Seguretat i Salut els
següents principis de socors:
1º

L’accidentat és el primer. Se l’atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar
l’agreujament o progressió de les lesions.

2º

En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es
suposarà sempre, que pugui existir lesions greus, en conseqüència, s’extremaran
les precaucions d’atenció primària en l’obra, aplicant les tècniques especials per a la
immobilització de l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el
cas d’accident elèctric.

3º

En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en camella i ambulància; s’evitaran
en el possible segons el bon criteri de les persones que atenguin primerament a
l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que impliquen de risc i
incomoditat per a l’accidentat.

4º

El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que
composi, la infraestructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la
que compte, per a garantir l’atenció correcta als accidents i la seva més còmoda i
segura evacuació d’aquesta obra.

El Contractista adjudicatari, resta obligat a composar segons el seu estil el següent
document, recollir-lo al seu Pla de Seguretat i posar-lo en pràctica:

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE LES
MÀQUINES I EINES
Data:
Nom de l’interessat que queda autoritzat:
Se l’autoritza l’ús de les següents màquines per estar capacitat per
a ell:
Llista de màquines que pot usar:
Signatures: L’interessat. El Cap d’obra.
Segell del constructor adjudicatari.
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5º

El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que
composi, el nom i direcció del centre assistencial més proper, previ per a
l’assistència sanitària dels accidentats, segons sigui la seva organització.

6º

El Contractista adjudicatari, queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols amb
caràcters visibles a 2 m, de distància, en el que es subministri als treballadors i resta
de persones participants a l’obra, la informació necessària per a conèixer el centre
assistencial, la seva adreça, telèfons de contacte, etc.; aquest rètol contindrà com
mínim les dades del quadre següent, amb una realització material que queda a la
lliure disposició del Contractista adjudicatari:
EN CAS D’ACCIDENT ACUDIR A:
Nom del centre assistencial: Nom del dispensari més proper de la mútua
corresponent o del centre hospitalari concertat.
Direcció de l’ambulatori de la mútua corresponent
Direcció:
o del centre hospitalari concertat.
Telèfon del servei d’ambulàncies.
Telèfon d’ambulàncies:
Telèfon de la mútua corresponent.
Telèfon d’urgències:
Telèfon
d’informació
hospitalària:

7º

El Contractista adjudicatari instal·larà el rètol precedent de forma obligatòria als
següents llocs de l’obra: accés a l’obra en sí; a l’oficina d’obra; al vestuari lavabo del
personal,; al menjador i en tamany full DIN A4, a l’interior de cada maletí farmaciola
de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es considera una condició fonamental per
a aconseguir l’eficàcia de l’assistència sanitària en cas d’accident laboral.

Amb referència a l’itinerari, el Contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu Pla
de Seguretat i Salut, un itinerari recomanat per a evacuar als possibles accidentats, amb
la finalitat d’evitar errors en situacions límit que poguessin agreujar les possibles lesions
de l’accidentat.
El Contractista adjudicatari també queda obligat a realitzar les accions i comunicacions
que es recullen al quadre explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau
per a un millor anàlisi de la prevenció decidida i la seva eficàcia:

COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL.
El Contractista adjudicatari inclourà, al seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació
de comunicació immediata dels accidents laborals:
Accidents de tipus lleu.
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: a les formes que estableix la legislació vigent en matèria
d’accidents laborals.

Accidents de tipus greu.
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria
d’accidents laborals..
Accidents mortals.
Al jutjat de guàrdia: per a que pugui procedir-se a l’aixecament del cadàver i a les
investigacions judicials.
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria
d’accidents laborals.

Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas
d’accident laboral, el Contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu Pla de
Seguretat i Salut, una sincopa de les actuacions administratives a les que està legalment
obligat.
Per últim el Contractista tindrà a l’obra i als llocs senyalats als plànols, un maletí
farmaciola de primers auxilis, contenint tots els articles que s’especifiquen a continuació:
Aigua oxigenada; alcohol de 96 graus; tintura d’iode; "mercurocrom" o "cristalmina";
amoníac; gasa estèril; cotó hidròfil estèril; esparadrap antial·lèrgic; torniquets
antihemorràgics; bossa per a aigua o gel; guants esterilitzats; termòmetre clínic; apòsits
autoadhesius;
Aquesta dotació podrà augmentar-se amb material més específic, sempre que existeixi
en l’obra personal capacitat per al seu ús i administració.
Les "literatures" dels amidament si pressupost especifiquen les marques, qualitats i
quantitats necessàries, que han de tenir-se per incloses en aquest Plec de Condicions
Tècniques i Particulars, i que no es reprodueixen per economia documental.

LLIBRE D’ORDRES
Les ordres de seguretat i salut, les donarà la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut,
mitjançant la utilització del “Llibre d’Ordres i Assistències” de l’obra. Les anotacions així
exposades, tenen rang d’ordres o comentaris necessaris d’execució d’obra i en
conseqüència hauran de ser respectades pel Contractista adjudicatari de l’obra.

LLIBRE D’INCIDÈNCIES
Estarà sempre a l’obra i el seu ús i control es realitzarà en funció de l’establert a l’article
13 del R.D. 1627/1997.
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RESPECTE A ALTRES ASSUMPTES
6.3.- AVALUACIÓ DE DECISIÓ SOBRE LES ALTERNATIVES PROPOSADES PEL
PLA DE SEGURETAT I SALUT

-

El Pla de Seguretat i Salut, ha de contestar fidelment a tots les obligacions
contingudes en aquest Estudi de Seguretat i Salut.

L’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, per a avaluar les alternatives proposades pel
contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, utilitzarà els següents criteris
tècnics.

-

El Pla de Seguretat i Salut, reproduirà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i
Salut, amb la finalitat d’abreujar en tot el possible, el temps necessari per a realitzar
la seva anàlisi i procedir als tràmits d’aprovació.

-

El Pla de Seguretat i Salut, subministrarà el "pla d’execució de l’obra” que proposa
al Contractista adjudicatari com conseqüència de l’oferta d’adjudicació de l’obra,
contenint com a mínim, totes les dades que conté el d’aquest Estudi de Seguretat i
Salut.

RESPECTE A LA PROTECCIÓ COL·LECTIVA
-

El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d’una proposta alternativa, no
tindran més riscos o de major entitat, que els que te la solució d’un risc decidida a
aquest treball.

-

La proposta alternativa, no exigirà fer un major número de maniobres que les
exigides per la que pretén substituir; es considera que: a major número de
maniobres, major quantitat de riscos.

7.- NORMES D’AMIDAMENT, CERTIFICACIÓ I SANCIONS APLICABLES

-

No pot ser substituïda per equips de protecció individual.

-

No augmentarà els costos econòmics previstos.

Els amidaments dels components i equips de seguretat es realitzaran en l’obra,
mitjançant l’aplicació de les unitats físiques i patrons, que les defineixen, és a dir: m., m2.,
m3., l., Ut., i h. No s’admetran altres suposats.

-

No implicarà un augment del termini d’execució d’obra.

-

No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut.

L’amidament dels equips de protecció individual utilitzats, es realitzaran mitjançant
l’anàlisi de la veracitat dels partes de lliurament definits a aquest Plec de Condicions
Tècniques i Particulars, juntament amb el control de l’apilament dels equips retirats per
ús, caducitat o trencament.

-

Les solucions previstes en aquest Estudi de Seguretat, que estiguin
comercialitzades amb garanties de bon funcionament, no podran ser substituïdes
per altres de tipus artesanat, (fabricades en taller o en l’obra), excepte que aquestes
es justifiquin mitjançant un càlcul exprés, la seva representació en plànols tècnics i
la signatura d’un tècnic competent.

No s’admetran els amidaments de proteccions col·lectives, equips i components de
seguretat, de qualitats inferiors a les definides en aquest Plec de Condicions.

AMIDAMENT DE LES PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT

CERTIFICACIÓ DE LES PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT
RESPECTE ALS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a les previstes en aquest
Estudi de Seguretat.

-

No augmentaran els costos econòmics previstos, excepte si s’efectua la presentació
d’una completa justificació tècnica, que raoni la necessitat d’un augment de la
qualitat decidida en aquest estudi de seguretat.

La certificació del pressupost de seguretat de l’obra, està subjecta a les normes de
certificació, que han d’aplicar-se a la resta de les partides pressupostaries del projecte
d’execució, segons el contracte de construcció signat entre la Propietat i el Contractista
adjudicatari. Aquestes partides a les que ens referim, són part integrant del projecte
d’execució per definició expressa de la legislació vigent.
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SANCIONS ECONÒMIQUES CAP EL CONTRACTISTA
S’hauran d’incloure en aquest apartat les mateixes sancions que per incompliment de
qualitat, vici ocult i retard, es troben contingudes a les bases del concurs de l’obra o al
contracte d’adjudicació de l’obra. Les del conveni marca del projecte d’execució material.
Les imposarà la Propietat al Contractista adjudicatari per incompliments del contingut del
Pla de Seguretat i Salut aprovat.

ANNEX XIV.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC - 37

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
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AMIDAMENTS
Seguretat i Salut

Pressupost parcial nº 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
Nº
U
Descripció
1.1

U

Amidament

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Total u ......:

Pressupost parcial nº 2 PROTECCIONS COL.LECTIVES
Nº
U
Descripció
2.1

M

10,000

Amidament

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs
Total m ......:

1.2

U

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Total u ......:

2.2

U

10,000

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
Total u ......:

1.3

U

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Total u ......:

1.4

U

U

1.6

U

1.7

U

U

75,000

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

2.6

2.7

2.8

U

U

1.12

U

U

Total u ......:

25,000

Total U ......:

60,000

Total U ......:

15,000

Globus de llum vermella per a senyalitzacio

Rètol indicatiu de risc, col·locat

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Total u ......:

10,000

2.10

U

Total u ......:
10,000

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Total u ......:

10,000

Total u ......:

10,000

2.11

M2

5,000

Rètol adhesiu ( mie-rat.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Total u ......:

1.11

U

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
Total u ......:

1.10

U

5,000

10,000
2.9

1.9

U

Total u ......:
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

10,000

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Total u ......:

U

10,000

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

10,000

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
Total u ......:

1.8

Total u ......:
U

15,000

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

10,000
2.5

Total u ......:

U

2,000

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs
Total u ......:

2.4

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
Total u ......:

U

10,000

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
Total u ......:

1.5

2.3

150,000

4,000

Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus
d'impacte i amb el desmuntatge inclòs
Total m2 ......:

300,000

Cinturó portaeines
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Pressupost parcial nº 3 EXTINCIÓ D'INCENDIS
Nº
U
Descripció
3.1

U

Amidament

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
Total u ......:

Pressupost parcial nº 4 PROTECCIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
Nº
U
Descripció
4.1

U

Amidament

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

4,000

Total u ......:
4.2

U

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
Total u ......:

4.3

M

M

4.6

4.7

Pressupost Seguretat i Salut
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U

U

U

30,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC , per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el
desmuntatge inclòs
Total m ......:

4.5

2,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i amb el
desmuntatge inclòs
Total m ......:

4.4

4,000

40,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
Total u ......:

4,000

Total U ......:

12,000

Total U ......:

6,000

Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa

Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra.
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Pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
Nº
U
Descripció
5.1

U

Amidament

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Total u ......:

5.2

U

5.3

5.5

5.6

5.7

5.8

U

H

U

U

U

5.10

5.11

U

U

U

U

5.14

5.15

U

U

U

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

5.18

2,000

10,000

Total h ......:

100,000

10,000

Mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Total mes ......:

5.19

1,000

Mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Total mes ......:

1,000

10,000

Mes Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions 4,78x2,42x2,30
m (10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Total mes ......:

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

10,000

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a
10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Total u ......:

2,000

Total u ......:

2,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
6,000

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Total u ......:

2,000

Total u ......:

2,000

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
10,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Total u ......:

5.13

2,000

Total u ......:

Total u ......:
5.12

5.17

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Total u ......:
5.9

U

Amidament

Total u ......:

Mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
Total mes ......:

5.4

5.16

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres
Total u ......:

Pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
Nº
U
Descripció

4,000

Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
Total u ......:

4,000

Total U ......:

15,000

Total u ......:

2,000

CADIRA

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Pressupost Seguretat i Salut
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Pressupost parcial nº 6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
Nº
U
Descripció
6.1

U

Amidament

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
Total u ......:

Pressupost parcial nº 7 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
Nº
U
Descripció
7.1

U

6.4

U

U

25,000

Total U ......:

10,000

2,000
La Granada, juny 2021
El director de projecte

Els redactors del Projecte

1,000
Mario Ferrer Arasa

Pressupost Seguretat i Salut

Total H ......:
Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
Total u ......:

2,000

Formacio de seguretat i salut en el treball

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
Total u ......:

Total u ......:

10,000
7.3

U

H

Reconeixement mèdic
Total u ......:

6.3

Curset de primers auxilis i socorrisme

2,000
7.2

6.2

U

Amidament
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Pàgina 8

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

QUADRE DE PREUS Núm.1
Seguretat i Salut

Quadre de preus nº 1

Quadre de preus nº 1

Import
Import
Nº

Nº

Designació
En xifra
(Euros)

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

2.3

1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405
u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques

1.10

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1.11

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

1.12

u Cinturó portaeines

2.4
5,67 CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS
2.5

5,95 CINC EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS

18,42 DIVUIT EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0,65 SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

1,57 U EURO AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

2.2

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge
inclòs

Pressupost Seguretat i Salut

u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització
vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs
u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

En lletra
(Euros)
16,06 SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS

52,39 CINQUANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS

58,09 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NOU
CÈNTIMS

2.6

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

2.7

U Globus de llum vermella per a senyalitzacio

2,76 DOS EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS

2.8

U Rètol indicatiu de risc, col·locat

6,91 SIS EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS

2.9

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de
4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

12,59 DOTZE EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
2.10

2.11

36,86 TRENTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

u Rètol adhesiu ( mie-rat.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit
m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per
a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

10,79 DEU EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS

22,84 VINT-I-DOS EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
5,52 CINC EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

16,10 SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS

3 EXTINCIÓ D'INCENDIS
3.1
6,35 SIS EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

45,32 QUARANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS

4 PROTECCIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
4.1
25,89 VINT-I-CINC EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS
11,05 ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS

4.2

5,73 CINC EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS
20,37 VINT EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS
4.3

2 PROTECCIONS COL.LECTIVES
2.1

Designació

2,83 DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

4.4

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs
m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra i amb el desmuntatge
inclòs
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 25
mm2, amb coberta del cable de PVC , per a seguretat i
salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs

26,19 VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS

133,16 CENT TRENTA-TRES EUROS AMB
SETZE CÈNTIMS

10,60 DEU EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS

5,53 CINC EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

265,87 DOS-CENTS SEIXANTA-CINC
EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

Pàgina 1
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Quadre de preus nº 1

Quadre de preus nº 1
Import

Nº

Nº
En xifra
(Euros)

4.5

Import

Designació

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs

4.6

U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa

4.7

U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i
electrode connectat a terra.

En lletra
(Euros)

En xifra
(Euros)
5.8

5.9
152,98 CENT CINQUANTA-DOS EUROS
AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
39,07 TRENTA-NOU EUROS AMB SET
CÈNTIMS

5.10

324,55 TRES-CENTS VINT-I-QUATRE
EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

5.11

5.12

5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
5.1

5.2

5.3

5.4

u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de
mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de
mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2
dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres
mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de
mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell

5.5

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

5.6

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

5.7

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs

Pressupost Seguretat i Salut

Designació

5.13

202,01 DOS-CENTS DOS EUROS AMB U
CÈNTIM

63,75 SEIXANTA-TRES EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS

5.19

Pàgina 3

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de
tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

5.18

99,19 NORANTA-NOU EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

5.15

202,01 DOS-CENTS DOS EUROS AMB U
CÈNTIM

30,05 TRENTA EUROS AMB CINC
CÈNTIMS

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

U CADIRA

5.17

20,11 VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

5.14

5.16

202,01 DOS-CENTS DOS EUROS AMB U
CÈNTIM

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
mes Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx
d'oficina en obra, de dimensions 4,78x2,42x2,30 m (10,55
m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de
xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en
base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer
mensual, segons condicions definides en el contracte
subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el
manteniment de la caseta durant el període de lloguer.
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En lletra
(Euros)

25,59 VINT-I-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
55,38 CINQUANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-VUIT CÈNTIMS
51,31 CINQUANTA-U EUROS AMB
TRENTA-U CÈNTIMS
59,27 CINQUANTA-NOU EUROS AMB
VINT-I-SET CÈNTIMS
44,50 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS

76,42 SETANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS
22,65 VINT-I-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
72,31 SETANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-U CÈNTIMS
174,88 CENT SETANTA-QUATRE EUROS
AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

125,90 CENT VINT-I-CINC EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS

101,19 CENT U EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS

147,85 CENT QUARANTA-SET EUROS
AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS
AUXILIS
6.1

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert
a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

100,43 CENT EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

6.2

u Reconeixement mèdic

35,40 TRENTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS

6.3

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

18,13 DIVUIT EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS

6.4

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

64,03 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
TRES CÈNTIMS

7 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT
COMPLIMENT
7.1

u Curset de primers auxilis i socorrisme

7.2

H Formacio de seguretat i salut en el treball

7.3

U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el
treball

La Granada, juny 2021
El director de projecte

Mario Ferrer Arasa
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187,00 CENT VUITANTA-SET EUROS
12,05 DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS
30,05 TRENTA EUROS AMB CINC
CÈNTIMS

Els redactors del Projecte

Sergi Solera

Jaume Fabregat
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QUADRE DE PREUS Núm. 2
Seguretat i Salut

Quadre de preus nº 2

Quadre de preus nº 2

Import
Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la
valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

Nº

Parcial
(Euros)
1.10

Import
Nº

5,67

5,6700

1.12

1,000 u

5,95

1,000 u

18,42

2.1

18,4200

12,59

12,5900

2.2

1,000 u

0,65

0,6500
0,65

1.6

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
(Materials)
Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

1,000 u

1,57

2.3

1,5700

1,9910

1,000 m
0,300 u

0,77
0,13

0,7700
0,0390
0,0300

1,000 u

36,86

0,750 h
0,750 h

23,85
19,91

17,8875
14,9325

1,000 u

232,56

232,5600
0,4900

u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Bastidor acer galv.,p/supo.senyal.vert.,mòbil,…
(Resta d'obra)

u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
(Materials)
Guants dielèc.p/B.T.,cautxú,manig.<1/2avantb.

19,91

265,87

1,57
1.7

0,100 h

u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
Manobre p/SiS
(Materials)
Porta planxa acer galv.ampl.=6m,h=2m,bast.tub …
(Resta d'obra)

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
(Materials)
Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

20,3700

2,83
1,000 u

12,59
1.5

20,37

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold. 90x…
Dau form.p/tanca mòbil,20usos,p/SiS
(Resta d'obra)

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
(Materials)
Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.tra…

1,000 u

2 PROTECCIONS COL.LECTIVES

5,9500

18,42
1.4

5,7300

u Cinturó portaeines
(Materials)
Cinturó portaeines

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(Materials)
Protector auditiu auricular,arnès,orelleres an…

5,73

20,37

5,95
1.3

1,000 u

5,73
1,000 u

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(Materials)
Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp…

11,0500

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
(Materials)
Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.…

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,67
1.2

11,05

11,05
1.11

(Materials)
Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=4…

1,000 u

Total
(Euros)

1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
1.1

36,8600

0,100 h

19,91

1,9910

1,000 m

14,04

14,0400
0,0290
16,06

36,86
1.8

2.4

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
(Materials)
Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola antill…

1,000 u

6,35

6,3500
6,35

1.9

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Placa triangular,70cm pintura reflectant,2usos…
(Resta d'obra)

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques
(Materials)
Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rec…

Total
(Euros)

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(Materials)
Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.

Designació
Parcial
(Euros)

Designació

1,000 u

25,89

1,000 h

19,91

19,9100

1,000 u

32,28

32,2800
0,2000
52,39

25,8900
25,89

Pressupost Seguretat i Salut
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Quadre de preus nº 2
Import

Nº

Designació

Nº
Parcial
(Euros)

2.5

Import

u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Placa circ.,D=60cm pintura reflectant,2usos,p/…
(Resta d'obra)

Parcial
(Euros)
3.1

1,000 h

19,91

19,9100

1,000 u

37,98

37,9800
0,2000

0,020 h
1,000 u

19,91
10,39

0,3982
10,3900
0,0018

1,000 U

2,76

2,7600

0,3100
35,8700
0,1360

0,233 h
0,233 h

23,85
21,17

5,5571
4,9326

1,000 u
1,000 u

11,42
4,12

11,4200
4,1200
0,1603
26,19

4.2
1,000 U

6,91

6,9100
6,91

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
Manobre p/SiS
(Materials)
Tauló fusta pi p/10 usos,p/SiS
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.…
(Resta d'obra)

0,152 h
0,152 h

23,85
19,91

3,6252
3,0263

12,000 m
12,500 kg

0,38
0,93

4,5600
11,6250
0,0035

1,000 u

5,52

4.3

5,5200
5,52

13,1175
4,6574

1,000 u
1,000 u

114,74
0,38

114,7400
0,3800
0,2651

0,200 h
0,200 h

23,85
21,17

4,7700
4,2340

1,020 m
1,000 u

1,29
0,15

1,3158
0,1500
0,1302
10,60

4.4
0,355 h
0,355 h

23,85
19,91

8,4668
7,0681

0,100 m
0,020 cu
1,200 m2

0,23
18,26
0,15

0,0230
0,3652
0,1800
-0,0031
16,10

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC , per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el
desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
Ajudant p/SiS
(Materials)
Cable 0,6/1 kV RV, 1x25mm2 ,p/SiS
(Resta d'obra)

0,060 h
0,060 h

23,85
21,17

1,4310
1,2702

1,020 m

2,73

2,7846
0,0442
5,53

3 EXTINCIÓ D'INCENDIS

Pressupost Seguretat i Salut

23,85
21,17

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i amb
el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
Ajudant p/SiS
(Materials)
Conductor Cu nu,1x35mm2,p/SiS
P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus p/SiS
(Resta d'obra)

m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i
claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
Manobre p/SiS
(Materials)
Fleix,p/SiS
Claus impacte acer,p/SiS
Xarxa poliam.n/regen.tenac.alt.,4mm,80x80mm,co…
(Per arrodoniment)

0,550 h
0,220 h

133,16

u Rètol adhesiu ( mie-rat.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
(Materials)
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr…

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
Ajudant p/SiS
(Materials)
Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,(4P),0,3…
P.p.accessoris p/interr.difer.p/SiS
(Resta d'obra)

22,84

2.11

0,31
35,87

U Rètol indicatiu de risc, col·locat
(Mitjans auxiliars)
Rètol de risc

2.10

1,000 u
1,000 u

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
Ajudant p/SiS
(Materials)
Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6m…
P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. p/SiS
(Resta d'obra)

2,76

2.9

4,7700
4,2340

4 PROTECCIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
4.1

U Globus de llum vermella per a senyalitzacio
(Mitjans auxiliars)
Globus llum vermella

2.8

23,85
21,17

45,32

10,79
2.7

0,200 h
0,200 h

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Con plàstic reflector h=50cm,2usos,p/SiS
(Resta d'obra)

Total
(Euros)

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
Ajudant p/SiS
(Materials)
P.p.elements especials p/extint.p/SiS
Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,…
(Resta d'obra)

58,09
2.6

Designació

Total
(Euros)
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Import

Nº

Designació

Nº
Parcial
(Euros)

4.5

Import

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
Ajudant p/SiS
(Materials)
Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,(4P),0,0…
P.p.accessoris p/interr.difer.p/SiS
(Resta d'obra)

Parcial
(Euros)
5.4

0,550 h
0,220 h

23,85
21,17

13,1175
4,6574

1,000 u
1,000 u

134,56
0,38

134,5600
0,3800
0,2651

Designació

Total
(Euros)
u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Maquinària)
Camió grua p/SiS
Trans. mòd.pref.menjador 6x2,4m
(Resta d'obra)

0,300 h

19,91

5,9730

0,300 h
1,000 u

45,42
182,26

13,6260
182,2600
0,1510
202,01

152,98
4.6

5.5

U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa
(Mitjans auxiliars)
Equip enllumenat d'emergencia

1,000 U

39,07

5.6
1,000 U

324,55

324,5500

19,9100
0,2000

u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Maquinària)
Camió grua p/SiS
Trans.mòd.pref.vestidors 8x2,4m
(Resta d'obra)

5.7

0,300 h

19,91

5,9730

0,300 h
1,000 u

45,42
182,26

13,6260
182,2600
0,1510

19,91

5,9730

0,300 h
1,000 u

45,42
182,26

13,6260
182,2600
0,1510

5.8

0,250 u

91,61

22,9025
0,1790

0,350 h

19,91

6,9685

1,000 u

92,05

92,0500
0,1715

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
0,150 h

19,91

2,9865

0,250 u

90,11

22,5275
0,0760
25,59

5.9

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Planxa elèct. p/menjars,60x45cm,p/2 usos,p/SiS
(Resta d'obra)

202,01

63,75

6,9685

99,19

(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.p/4 usos,p/SiS
(Resta d'obra)

0,300 h

1,000 mes

19,91

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Nevera elèctrica 100l,p/2 usos,p/SiS
(Resta d'obra)

u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

(Materials)
Llog. mòd.pref.menjador 6x2,4m

0,350 h

30,05

202,01

(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Maquinària)
Camió grua p/SiS
Trans. mòd.pref.sanitaris 3,7x2,4m,2inod,2dutx…
(Resta d'obra)

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Taula fusta tauler melamina,3,5mx0,8m,p/10pers…
(Resta d'obra)

5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

5.3

19,91

20,11

324,55

5.2

1,000 h

U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra.
(Mitjans auxiliars)
Instal·lació de posta a terra

5.1

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Resta d'obra)

39,0700
39,07

4.7

Total
(Euros)

0,150 h

19,91

2,9865

1,000 u

52,32

52,3200
0,0735
55,38

5.10

63,7500
63,75

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
(Materials)
Mirall lluna incolora,g=3mm,p/SiS
(Resta d'obra)

1,000 h

23,85

23,8500

1,000 m2

26,86

26,8600
0,6000
51,31
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Nº

Designació

Nº
Parcial
(Euros)

5.11

Import

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Armari metàl·lic,indiv.,0,4 0,5x1,8m,p/3 usos,…
(Resta d'obra)

19,91

4,9775

1,000 u

54,17

54,1700
0,1225

0,100 h

19,91

1,9910

1,000 u

42,46

42,4600
0,0490
44,50

5.13

u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
Ajudant p/SiS
(Materials)
Radiador infraroigs,230V,E=1000W,p/SiS
(Resta d'obra)

0,550 h
0,550 h

23,85
21,17

13,1175
11,6435

1,000 u

51,29

51,2900
0,3690

22,65

0,050 h

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

71,29

100,43

100,4300

1,000 u

35,40

35,4000
35,40

0,9955
6.3

1,000 u

1,000 u

u Reconeixement mèdic
(Materials)
Reconeixement med.

19,91

147,8500

100,43
6.2

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Forn microones,p/2usos,p/SiS
(Resta d'obra)

147,85

22,6500
22,65

5.15

1,000 mes

6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
6.1

(Materials)
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orde…
1,000 U

101,1900

147,85

U CADIRA
(Materials)
CADIRA

101,19

mes Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb
acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
(Materials)
Mes de lloguer de caseta prefabricada per desp…

76,42
5.14

1,000 mes

101,19
5.19

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
(Mà d'obra)
Manobre p/SiS
(Materials)
Recipient p/escombraries,100l,p/SiS
(Resta d'obra)

71,2900
0,0245

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
(Materials)
Manta cotó+fibra sint.,110x210cm

1,000 u

18,13

18,1300
18,13

72,31
5.16

6.4

u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(Mà d'obra)
Oficial 1a p/SiS
(Materials)
Pica rentar plats+aixe.+desguàs,p/SiS
(Resta d'obra)

0,375 h

23,85

8,9438

1,000 u

165,71

165,7100
0,2262

125,90

64,03

64,0300

7 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
7.1

u Curset de primers auxilis i socorrisme
(Materials)
Curs.prim.aux+socorr

1,000 u

187,00

187,0000
187,00

7.2
1,000 mes

1,000 U

64,03

mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
(Materials)
Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,…

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
(Materials)
Material sanitari+contingut segons ordenança

174,88
5.17

Total
(Euros)

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
(Materials)
Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m

59,27
5.12

Parcial
(Euros)
5.18

0,250 h

Designació

Total
(Euros)

125,9000
125,90

H Formacio de seguretat i salut en el treball
(Mitjans auxiliars)
Formacio seguretat

1,000 H

12,05

12,0500
12,05

Pressupost Seguretat i Salut
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

7.3

Total
(Euros)

U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball
(Mitjans auxiliars)
Reunio comite seguretat

1,000 U

30,05

30,0500
30,05

La Granada, juny 2021
El director de projecte

Els redactors del
Projecte

Mario Ferrer Arasa
Sergi Solera
Jaume
Fabregat
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PRESSUPOST
Seguretat i Salut

Pressupost parcial nº 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
Num.
U
Descripció

Pressupost: Pressupost Seguretat i Salut

Amidament

Preu (€)

Import (€)

1.1

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

10,000

5,67

56,70

1.2

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10,000

5,95

59,50

1.3

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb
arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

10,000

18,42

184,20

1.4

u

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

10,000

12,59

125,90

1.5

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors
tòxics, homologada segons UNE-EN 405

75,000

0,65

48,75

1.6

u

Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

10,000

1,57

15,70

1.7

u

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

10,000

36,86

368,60

1.8

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

10,000

6,35

63,50

1.9

u

Parella de botes de seguretat resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques

10,000

25,89

258,90

1.10

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques exteriors

10,000

11,05

110,50

1.11

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per
a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

10,000

5,73

57,30

Cinturó portaeines

10,000

20,37

203,70

Total pressupost parcial nº 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS:

1.553,25

1.12

u

Pressupost Seguretat i Salut
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Pressupost parcial nº 2 PROTECCIONS COL.LECTIVES
Num.
U
Descripció
2.1

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat,
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Amidament

Preu (€)

Import (€)

3.1

150,000

2,83

424,50

2.2

u

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i
amb el desmuntatge inclòs

2,000

265,87

531,74

2.3

u

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

15,000

16,06

240,90

2.4

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

10,000

52,39

523,90

2.5

u

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

5,000

58,09

290,45

2.6

u

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

25,000

10,79

269,75

2.7

U

Globus de llum vermella per a senyalitzacio

60,000

2,76

165,60

2.8

U

Rètol indicatiu de risc, col·locat

15,000

6,91

103,65

2.9

u

Topall per a descàrrega de camions en
excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs

5,000

22,84

114,20

2.10

u

Rètol adhesiu ( mie-rat.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

4,000

5,52

22,08

Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus
d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

300,000

16,10

4.830,00

Total pressupost parcial nº 2 PROTECCIONS COL.LECTIVES:

7.516,77

2.11

m2

Pressupost Seguretat i Salut

Pressupost parcial nº 3 EXTINCIÓ D'INCENDIS
Num.
U
Descripció

Pàgina 2

u

Amidament

Preu (€)

Import (€)

4,000

45,32

181,28

Total pressupost parcial nº 3 EXTINCIÓ D'INCENDIS:

181,28

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Pressupost Seguretat i Salut
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Pressupost parcial nº 4 PROTECCIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
Num.
U
Descripció
4.1

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i
amb el desmuntatge inclòs

4.2

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

Amidament

4,000

Preu (€)

26,19

Import (€)

2,000

133,16

266,32

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra i amb el
desmuntatge inclòs

30,000

10,60

318,00

4.4

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC ,
per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el
desmuntatge inclòs

40,000

5,53

221,20

4,000

152,98

611,92

4.5

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

4.6

U

Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la
xarxa

12,000

39,07

468,84

4.7

U

Instal·lació de posta a terra formada per cable de
coure i electrode connectat a terra.

6,000

324,55

1.947,30

Total pressupost parcial nº 4 PROTECCIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA:

3.938,34
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Amidament

Preu (€)

Import (€)

5.1

u

Transport,
entrega,
retirada,
muntatge
i
desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament
de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

2,000

202,01

404,02

5.2

u

Transport,
entrega,
retirada,
muntatge
i
desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

2,000

202,01

404,02

5.3

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

10,000

63,75

637,50

5.4

u

Transport,
entrega,
retirada,
muntatge
i
desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix
i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000

202,01

202,01

5.5

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

100,000

20,11

2.011,00

5.6

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m
de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a
10 persones, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

2,000

30,05

60,10

5.7

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

2,000

99,19

198,38

5.8

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

6,000

25,59

153,54

5.9

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45
cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

2,000

55,38

110,76

5.10

u

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

2,000

51,31

102,62

104,76

4.3

Pressupost Seguretat i Salut

Pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
Num.
U
Descripció

5.11

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

10,000

59,27

592,70

5.12

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l
de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

4,000

44,50

178,00

5.13

u

Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V
de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

5.14

U

CADIRA

5.15

u

5.16

u

4,000

76,42

305,68

15,000

22,65

339,75

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

2,000

72,31

144,62

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1,000

174,88

174,88

Pressupost Seguretat i Salut
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Pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
Num.
U
Descripció
5.17

mes

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Amidament

10,000

Preu (€)

125,90

Import (€)

1.259,00

5.18

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

10,000

101,19

1.011,90

5.19

mes

Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx
d'oficina en obra, de dimensions 4,78x2,42x2,30 m
(10,55 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb
recolzament en base de xapa i revestiment de
tauler en parets.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de
lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.

10,000

147,85

1.478,50

Total pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR:

9.768,98
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Pressupost parcial nº 6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
Num.
U
Descripció
6.1

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

6.2

u

Reconeixement mèdic

6.3

u

6.4

u

Amidament

Preu (€)

Import (€)

2,000

100,43

200,86

10,000

35,40

354,00

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

2,000

18,13

36,26

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb
el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

1,000

64,03

64,03

Total pressupost parcial nº 6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS:

655,15

Pressupost Seguretat i Salut
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Pressupost parcial nº 7 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
Num.
U
Descripció

Amidament

Preu (€)

Import (€)

2,000

187,00

374,00

7.1

u

Curset de primers auxilis i socorrisme

7.2

H

Formacio de seguretat i salut en el treball

25,000

12,05

301,25

7.3

U

Reunio mensual del comite de seguretat i salut en
el treball

10,000

30,05

300,50

Total pressupost parcial nº 7 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT:

975,75

Pressupost d'execució material

Import (€)

1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
2 PROTECCIONS COL.LECTIVES
3 EXTINCIÓ D'INCENDIS
4 PROTECCIÓ INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
5 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
7 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1.553,25
7.516,77
181,28
3.938,34
9.768,98
655,15
975,75
Total .........:

24.589,52

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.
La Granada, juny 2021
El director de projecte

Mario Ferrer Arasa

Pressupost Seguretat i Salut
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Els redactors del Projecte

Sergi Solera

Jaume Fabregat
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RESUM DEL PRESSUPOST
Seguretat i Salut

Projecte: Pressupost Seguretat i Salut

Capítol
1
2
3
4
5
6
7

Import
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Pressupost d'execució material

1.553,25
7.516,77
181,28
3.938,34
9.768,98
655,15
975,75
24.589,52

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS
VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.
La Granada, juny 2021
El director de projecte

Mario Ferrer Arasa

Els redactors del Projecte

Sergi Solera

Jaume Fabregat
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ANNEX XV - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DE CONTROL I
CLORACIÓ

1. INTRODUCCIÓ
El present annex forma part del projecte d'execució de les obres de derivació de la canonada de
l'ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat al municipi de La Granada.

2. OBJECTE DEL PROJECTE
El present projecte defineix les obres elèctriques i de control necessàries per a dur a terme les
obres esmentades.

3. NORMATIVA D’APLICACIÓ
En el procés d’execució dels treballs s’hauran d’observar les normes i reglaments de seguretat.
En particular són d’obligat acompliment les disposicions contingudes en la següent normativa:


Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.



Guia-BT-Annex 2 “Guia tècnica d’aplicació – Annexos – Calculo de las caigudes de
tensió”.



Guia-BT-Annex 3 “Guia tècnica d’aplicació – Annexos – Càlcul de corrents de curtcircuit”.



UNE-HD 60364-5-52 “Instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió – Part 5: Selecció i
instalꞏlació d’equips elèctrics – Canalitzacions”.



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



Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.



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



Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova 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, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.
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Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors
lumbars, per als treballadors.



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



Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.



Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en
obris de construcció.



Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en
el treball dels treballadors en l'àmbit de les empreses de treball temporal.



Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre
infraccions i sancions en l'ordre social Reial Decret 614/2001 de 8 de juny sobre
disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc

5. ESCOMESA
Es preveu l’arribada d’energia de la xarxa fins al punt estratègic de la instalꞏlació, on s’han
considerat tots els elements.
S’ha considerat que la instalꞏlació, en l’abast d’aquest projecte de l’Estació de Bombament i
Impulsió de la Xarxa serà dotada d’una potencia de 32,43 kW i la part dels dipòsits serà dotada
d’una potència de 6,84 Kw.. Es considera una línia de reserva de 250 kW +15,5 kW de reserva
per a futures actuacions d’ATL.
La nova escomesa situada a la part d’impulsió, es connectarà a la xarxa de distribució d’ENDESA
mitjançant armaris prefabricats tipus Cahors o similar, amb accés des de l’exterior de la parcelꞏla
on es colꞏlocarà un mòdul de protecció i mesura CPM MF4, així com una protecció de capçalera
mitjançant diferencial per protegir la línia que alimenta el nou quadre de potència i control. La
funció ICP la realitzarà el propi comptador elèctric.
Des de l’armari d’escomesa s’executarà una canalització soterrada mitjançant tub corrugat fins la
caseta per alimentar el nou quadre de potència i control de la instalꞏlació i que s’ubicarà a l’interior
de la mateixa.
En quan a l’escomesa de la part dels dipòsits, es mantindrà la CGP i TMF existent i es traslladarà
el quadre elèctric i de control a l’interior de la nova caseta per tal de centralitzar el comandament
elèctric i de control de les arquetes existents i de la nova cambra tècnica dels dipòsits.

elèctric. BOE número 148 de 21 juny de 2001.


Codi de circulació.



Reglament d’aparells a pressió.



Recomanacions AMYS sobre treballs en recintes tancats.



Instrucció general d’operacions, normes i procediments relatius a seguretat i salut laboral,
de l’empresa contractant.



Normes UNE d’aplicació.



Normes ISO d’aplicació.



Normes CEI.



CTE DB SI

6. QUADRES ELÈCTRICS
6.1. INTRODUCCIÓ
Segons indicacions d’ATL totes les contractacions seran en baixa tensió. D’acord als estàndards
d’ ENDESA, segons el tipus de instalꞏlació i la potencia requerida s’instalꞏlarà un tipus de quadre
elèctric o un altre. Les potències normalitzades d’ENDESA per a subministraments es determinen
a NTP NRZ103.
En el cas del present projecte, les característiques del subministrament i la potencia a contractar
per a l’escomesa de la part d’impulsió s’identifiquen tot seguit:
La potència a contractat serà com a mínim: 32.43+250+15.5= 297.93 kW

4. SITUACIÓ ACTUAL
Els treballs d’obra civil i mecànics necessaris per a la execució de les noves canonades i treballs
no relacionats amb l’automatització i control dels aparells mecànics, queden exclosos del present
annex. Només es preveu la realització dels treballs d’obra civil i mecànics propis de l’execució
d’obra elèctrica per als nou recintes i per a la instalꞏlació dels nous instruments de control.

Tensió nominal BT: 400; lV

6.2. QUADRE DE POTENCIA I CONTROL
Seguint els estàndards d’ATL, s’instalꞏlarà un únic armari on contindrà tots els elements de
potència i de control, tant a la cambra tècnica d’impulsió com a la dels dipòsits.
El quadre de cada una de les cambres incorporarà els elements de protecció i maniobra d’acord
amb les potències de les alimentacions i línies derivades, adequats a la seva intensitat nominal i
necessaris pel correcte funcionament de la instalꞏlació.
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Els elements que alimenten cadascun d’aquests quadres es troben justificats al plànols
d’esquemes elèctrics corresponents i al llistat de control.

7. INSTALꞏLACIÓ INTERIOR

Els quadres de potència i control estaran formats per un armari de dos portes de 2409 x 4020 x
450 mm de RITTAL o similar qualitat, amb placa de muntatge, contenint al seu interior:

7.1. GENERALITATS



Bastidor-Font de CompactLogix, equipat amb targetes d’entrades i sortides digitals i
analògiques.



Targeta de comunicació PROFIBUS per cabalímetre i vàlvula,



Targeta Ethernet per comunicació amb el Switch i un panell operador, a instalꞏlar al frontal
de l’armari al costat de la CPU.

L’armari de potència i control es trobarà instalꞏlat a l’interior de la cambra tècnica d’impulsió i es
trasllada el quadre existent de les arquetes a l’interior de la cambra dels dipòsits per tal de
centralitzar la instalꞏlació, tal i com s’ha indicat en apartats anteriors. Els equips alimentats per
aquest armari son els indicats als esquemes elèctrics del present projecte.
Les canalitzacions interiors es realitzaran mitjançant safata compartimentada de PVC de 200x60
mm a les dues cambres i les connexions als diferents elements des de la safata es realitzaran
amb tub rígid de PVC.

L'armari tindrà un sòcol de 100 mm d’alçada. La maneta de les portes serà del tipus Ergoform-S.
A l’interior dels quadres s’instalꞏlarà un sistema d’enllumenat accionat per un final de cursa a la
porta, i un condicionament de temperatura que inclourà ventilació, amb entrada d’aire per la part
inferior, protegit amb filtre, i sortida forçada per ventilador a la part superior, i resistències
d’escalfament. Ambdós sistemes estaran automatitzats amb un termòstat i un higròstat, i els
corresponents contactors per a cada funció, que residiran al quadre general de baixa tensió.

Les canalitzacions entre l'armari d'escomesa i el recinte es realitzarà mitjançant tubs corrugats de
DN 160 mm colꞏlocats a l’interior de rasa per la part del dipòsit, seguint el recorregut de la nova
canonada, tal i com es mostra als plànols de Canalitzacions. En quant a la canalització de la zona
d’impulsió es realitzarà mitjançant tubs de DN 250mm colꞏlocats a l’interior de rasa, tal i com es
mostra en els plànols.

S’instalꞏlarà un analitzador de xarxes en la capçalera de cada armari de potència. Aquest equip
estarà comunicats mitjançant Profibus, quan existeixi targeta Profibus necessari pels control dels
equips electromecànics i Ethernet en la resta de casos.

7.2. SISTEMES D’INSTALꞏLACIÓ

S’instalꞏlarà al seu interior tot l’aparellatge elèctric per a la protecció dels circuits que alimenten
cadascun dels consumidors.
Els equips de comunicacions que seran el router 3G/4G, l'equip de radio TETRA i l'equip VSAT
s'instalꞏlaran a l'interior d'un armari rack, tipus mural de dimensions aproximades 600x500x400
mm, amb safates per a instalꞏlació dels equips, ventiladors i regleta de schuckos alimentada de
SAI. El rack s'instalꞏlarà al costat del quadre de potència i control.

6.3. BATERIA DE CONDENSADORS
Les bateries de condensadors tenen l’objectiu de compensar l’energia reactiva generada per
determinats consumidors elèctrics amb caràcter inductiu en instalꞏlacions de potència elevada.
Degut a les característiques de les instalꞏlacions que son objecte d’aquest projecte no es preveu
la instalꞏlació de bateries de condensadors a la cambra de dipòsits. En canvi si que es preveu una
bateria de condensadors de 19,46 KVAr per a la cambra d’impulsió.

Per a les dues cambres tècniques s’utilitzaran safates aïllants de PVC llisa, de 60x200 mm, amb
2 compartiments i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals.
Les caixes de derivació són del tipus aïllant, de gran resistència mecànica amb unes dimensions
de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-65 i són auto extingibles front al foc segons la Norma
UNE 53.315. Estan dotades d’elements d’ajust per a l’entrada de tubs i borns adequats a les
seccions dels cables a derivar.
Els diàmetres nominals mínims per als tubs protectors, en funció del nombre, classe i secció dels
conductors que han d’allotjar, segons el sistema d’instalꞏlació així com la classe de tubs, són els
fixats per la Instrucció ITC-BT- 21.
Per a la colꞏlocació dels conductors s’ha seguit allò assenyalat a la Instrucció ITC-BT-20.

7.3. CONDUCTOR
Es realitzarà l’estesa de cables de BT per mitjà de les safates i els trams que hauran de
connectar-se als equips s’instalꞏlaran sota tub, des de la safata fins a les bornes de connexió de
l’equip.
Els cables de Baixa Tensió són multipolars o unipolars, amb conductors de coure i aïllament
0,6/1kV circulant soterrats a l’interior de tubulars, i per safates.
Els cables per a instalꞏlacions soterrades disposaran de protecció metàlꞏlica mitjançant armadura
amb fleix d’alumini o d’acer, segons es tracti de cables unipolars o multipolars.
Els cables destinats a alimentació de motors amb sistema d’engegada mitjançant variador de
freqüència, i els destinats a senyals analògiques i digitals de control, disposaran de protecció
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metàlꞏlica mitjançant pantalla de trena de fils de coure i el conductor serà de corda circular
compacte.

Tanmateix es realitzarà una posada a terra dels sistema de protecció contra els llamps que
discorrerà a una distància no inferior a 15 m de la xarxa de terres, en cas contrari el cable
disposarà d’aïllament 0’6/1kV; es realitzarà una unió de terres mitjançant un via-xispes.

7.4. INTENSITAT I CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA EN ELS CIRCUITS BT

També s’han disposat les terres per al transformador de companyia que es colꞏlocarà a cada
cambra.

El dimensionat dels circuits de potència s’ha realitzat sota el punt de vista de densitat de corrent i
caiguda de tensió, considerant la total utilització de la potència prevista.

Els cables del circuit de terra seran tan curts com sigui possible, (en el cas de les derivacions) no
estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic.

S’ha tingut en compte els tipus de cable instalꞏlats i la seva forma d’instalꞏlació, considerant els
corresponents coeficients de reducció per instalꞏlació dintre de tub, safata i agrupació.

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques es realitzaran assegurant les superfícies
de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o soldadura d’alt punt de
fusió.

La intensitat màxima admissible s’han obtingut de la Instrucció ITC-BT-06 per a cables amb
tensió nominal d’aïllament de 1.000 V amb conductors de coure instalꞏlats a l’aire i de la Instrucció
ITC-BT-07 per a cables amb tensió nominal d’aïllament de 1.000 V amb conductors de coure, en
instalꞏlació soterrada, aplicant els corresponents factors de correcció corresponents en cada cas.
Per a cables amb tensió nominal d’aïllament de 750 V amb conductors de coure, la intensitat
màxima admissible s’ha obtingut de la Instrucció ITC-BT-19.

Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la
seva continuïtat.
Totes les masses i canalitzacions metàlꞏliques estaran connectades al circuit de protecció de
terra.

A l’apèndix 1 de càlculs elèctrics es justifica el dimensionat dels diferents circuits de potència.
Els conductors de protecció s’han dimensionat segons el que estableix l’apartat 2.3 de la
Instrucció ITC-BT-19.

8. XARXA DE TERRES I PARALLAMPS
8.1. XARXA DE TERRES
Les posades a terra s’estableixen amb l’objecte principal de limitar la tensió que respecte la terra
poden presentar, en qualsevol moment, les masses metàlꞏliques, assegurar l’actuació de les
proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material emprat.
La denominació “posada a terra” comprèn tota unió metàlꞏlica directa sense fusible ni cap mena
de protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una instalꞏlació i un
elèctrode, o grup d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte d’aconseguir que en el conjunt
d’instalꞏlacions, edificis i superfície propera al terreny no existeixin diferències de potencial
perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents o manca de descàrrega
d’origen atmosfèric.
Els elèctrodes artificials que s’utilitzaran per constituir la presa de terra seran les piquetes
verticals, podent emprar també les plaques soterrades, conductors soterrats horitzontalment i
elèctrodes de grafit.
La xarxa de terres complirà amb ITC-BT-18 i NTE 1973 IEP.
Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran
dimensionades de tal manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes ni en
els cables ni en les connexions.

Càlculs de xarxa de terra
Aquests càlculs es realitzaran segons els valors que es marquen en la instrucció ITC-BT-18, la
tensió de contacte màxima permesa per R.B.T serà de (50) V., i tenint en compte que s’utilitzen
interruptors diferencials de sensibilitat de (0,03) A, la resistència del terra haurà de tenir un valor
mínim.

V
R
In

50
 166
0,3

El circuit de terra es mesurarà, i si el seu valor és molt gran, es colꞏlocaran les piquetes
necessàries fins a reduir-lo al desitjat. Aquest valor serà inferior a 10, per seguretat, en cas
d’inutilització dels interruptors diferencials.
La caixa seccionadora principal s’ubicarà als quadres de comptatge elèctric i aquesta estarà
connectada a la xarxa de terres general de l’edifici.

8.2. XARXA DE TERRES PARALLAMPS
S’ha avaluat els paràmetres del DB-SUA per les dos instalꞏlacions que formen part de l’abast
d’aquest projecte i es conclou que no és obligatori la instalꞏlació d’una xarxa de parallamps. En el
cas de l’edifici d’Impulsió no es necessari la instalꞏlació de protecció als llamp, en canvi per a
l’edifici dels dipòsits si seria necessària la instalꞏlació però no obligatòria. S’adjunten les
justificatives a l’apèndix 4 del present annex.

S’ha dissenyat una xarxa de terres amb cable de coure nu de secció 35 mm2; tal i com es pot
veure en plànols, es disposarà la caixa de seccionament principal en el quadre de comptatge.
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9. PROTECCIONS ELÈCTRIQUES

10.2. ILꞏLUMINACIÓ EXTERIOR

Totes les proteccions dels elements ja existents seran nous però tindran les mateixes
característiques ja que es va calcular i aprovar en el seu moment.

A l’interior de cada cambra tècnica, dipòsit i bombament, s’ha previst una lluminària LED estanca
de 30,5W per tal d’ilꞏluminar cada una de les sales amb una distribució segons la geometria de
les mateixes. Aquesta distribució es troba als plànols de l’annex corresponent. També s’ha
considerat llums dins del quadre per tal d’enlluernar correctament els elements propis del quadre
elèctric i de control.

9.1. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES EN BT
Segons la Instrucció ITC-BT-024, i d’acord amb els punts 1 a 3 de la mateixa, s’ha previst
l’aïllament de les parts actives de la instalꞏlació, mitjançant aïllaments apropiats, funcional o doble
aïllament, conservant les seves característiques inicials en el temps i que limitin el corrent de
contacte a un valor inferior a 1 mA.

9.2. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES EN BT
El sistema de protecció contra contactes indirectes escollit és mitjançant la posada a terra de les
masses, i utilitzant interruptors diferencials que protegeixin la instalꞏlació en conjunt, segons la
Instrucció ITC-BT-24. Per a tal fi, a l’origen dels circuits s’instalꞏlaran interruptors amb bobina de
desconnexió per corrent residual. La sensibilitat dels mateixos serà de 30 mA ó de 300 mA,
garantint una protecció altament eficaç.

9.3. PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES I CURTCIRCUITS EN BT
Els defectes que poguessin presentar-se en els conductors, ja sigui per sobrecàrregues o per
curts circuits, estan protegits mitjançant interruptors automàtics magneto tèrmics ó cartutxos
fusibles de calibre adequat a la intensitat màxima admissible del conductor.
El poder de tall dels interruptors automàtics i cartutxos fusibles està dimensionat d’acord amb la
intensitat de curt circuit que pugui presentar-se en el punt de la seva instalꞏlació.

10.3. ILꞏLUMINACIÓ EMERGÈNCIA
Es preveu la instalꞏlació de dos projectors per a la cambra del dipòsit, un a cada porta d’accés.
Els projectors són LED de 50W i 150W.
Pel que fa a l’enllumenat exterior de la cambra d’impulsió es preveuen 4 projectors de la mateixa
tipologia que la cambra tècnica del dipòsit, en aquest cas 1 projector de 50W a la part superior de
cada una de les portes.

10.4. INSTALꞏLACIÓ DE FORÇA
Els receptors hauran de complir amb les prescripcions generals corresponents establertes a la
ITC-BT-19 i a la ITC-BT-43.
S’ha previst enllumenat d’emergència dins de les dependències, als accessos i en panells on
s’hagi d’efectuar alguna maniobra d’inspecció fins i tot amb manca de llum. Els equips
d’emergència seran autònoms i compliran amb les prescripcions establertes a les normes
UNE20062 i 20392 i instruccions complementàries establertes a la ITC-BT-028. Les llumeneres
considerades tindran 200lm i les llumeneres que es situen sobre el quadre proporcionaran mínim
5 lux sobre el quadre elèctric.

11. EQUIPAMENTS D’AUTOMATITZACIÓ I CONTROL
10. INSTALꞏLACIÓ D’ILꞏLUMINACIÓ

En aquest apartat s’inclou la descripció del sistema de control de cada una de les cambres
tècniques.

10.1. ILꞏLUMINACIÓ INTERIOR
Els diferents punts de llum de la instalꞏlació hauran de complir amb els requeriments establerts a
la ITC-BT-44. Els receptors que es trobin a l’exterior hauran de complir amb els requeriments
segons la ITC-BT-30.
L’enllumenat es divideix en 3 grups diferents:


Enllumenat interior



Enllumenat exterior



Enllumenat d’emergència

11.1. DESCRIPCIÓ DE LES INSTALꞏLACIONS D’AUTOMATITZACIÓ I CONTROL.
La instalꞏlació consisteix bàsicament en el muntatge d’un PLC, d’una pantalla tàctil d’operació i de
l’equipament per poder transmetre els diversos senyals fins al centre de control a cada cambra.
Pel que fa a la cambra de dipòsits es considerarà els senyals dels nous elements i dels elements
situats a l’arqueta existent.
Els elements previstos per a la instalꞏlació de control i automatització de la cambra dipòsit es
relacionen a continuació:


Graphic Terminal, Performance Model, Extended Features,6.5 in., TFT Color, Standard
Aspect Ratio, Touch screen, Device Level Ring Ethernet,18-30 V DC
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CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40 nodes, Standard (This component has



Powermonitor 1000, Energy Monitor EM3 – EtherNet

bundled items, see positional BOM.)



Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 16 Copper Ports

Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380 Controllers and 5069-AEN2TR. Contains



24V DC 8-Point Sink Input Module

both 4 and 6 pin Screw type RTB



Two-Piece Terminal Base, 8-point, Screw Clamp Terminals

5069 Compact I/O 2 channel 9-pin D sub serial interface module supporting Generic
ASCII, Modbus RTU/ASCII, DF1, DH485.

La programació del PLC es farà d’acord amb els criteris funcionals i seguint les instruccions que
la DO donarà al respecte en el transcurs de l’execució dels treballs, i consistirà bàsicament en els
criteris de la maniobra i el control de posició de vàlvules, i en generar els enclavaments de
seguretat entre els diferents equips, generant els senyals calculats que siguin necessaris per
configurar el conjunt de la base de dades pel control remot de l’estació.



85-264 VAC To 24 VDC 1.3A Power Supply



1734 2-Port EtherNet/IP Adapter



24V DC Expansion Power Module



8-Channel High-Density Analog Current Input Module



4 Channel Analog Input Module with HART Protocol

La programació del Panell Tàctil consistirà en la generació de les necessàries pantalles i menús
que permetin la total operació dels equips instalꞏlats a les arquetes. Cal remarcar que s’hauran de
poder maniobrar els equips d’un en un, i també modificar les consignes i paràmetres i accionar
els conjunts relacionats d’equips.



EtherNet/IP to Profibus Linking Device Gateway

Tots els equips de control seran Allen Bradley o equivalent.



Powermonitor 1000, Energy Monitor EM3 – EtherNet



Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 16 Copper Ports



24V DC 8-Point Source Output Module with Diagnostics



24V DC 8-Point Sink Input Module



Two-Piece Terminal Base, 8-point, Screw Clamp Terminals

Els elements previstos per a la instalꞏlacions de control i automatització de la cambra d’impulsió
es relacionen a continuació:


Graphic Terminal, Performance Model, Extended Features,6.5 in., TFT Color, Standard

11.2. SISTEMA D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA
La finalitat del sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) es l’alimentació dels consums bàsics
per tal de mantenir el telecontrol de l’estació remota en cas de cero elèctric i facilitar la resolució
de la incidència d’aquest zero.
S’incorporarà un SAI de 6kVA a la cambra de dipòsits i un altre, de les mateixes prestacions, a la
cambra d’impulsió. L’autonomia dels dos SAIs serà de 2 dies aproximadament per tal de garantir
la capacitat suficient per donar serveis als elements connectats.
El primer SAI alimentarà els elements que antigament alimentava de l’arqueta i els nous elements
de la nova cambra tal i com s’indica als esquemes elèctrics a l’apartat de plànols. El SAI de la
cambra d’impulsió alimentarà els nous elements tal hi com s’indica al plànol corresponent.

Aspect Ratio, Touch screen, Device Level Ring Ethernet,18-30 V DC



CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40 nodes, Standard (This component has

11.3. MESURA D’ENERGIA

bundled items, see positional BOM.)

S’instalꞏlarà un analitzador de xarxes en la capçalera de tots els armaris de potència, tant en la
cambra dipòsit com impulsió. Aquest equips estaran comunicats mitjançant Ethernet.

Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380 Controllers and 5069-AEN2TR. Contains
both 4 and 6 pin Screw type RTB



5069 Compact I/O 2 channel 9-pin D sub serial interface module supporting Generic
ASCII, Modbus RTU/ASCII, DF1, DH485.



85-264 VAC To 24 VDC 1.3A Power Supply



1734 2-Port EtherNet/IP Adapter



24V DC 8-Point Source Output Module with Diagnostics



EtherNet/IP to Profibus Linking Device Gateway

11.4. QUADRE DE CONTROL
Com ja s’ha esmentat anteriorment, el quadre de control estarà situat juntament amb el quadre de
potència dins del mateix armari, tant en la cambra del dipòsit com a la d’impulsió.

11.5. PANEL VIEW
Amb l’objecte de disposar d’una informació gràfica i intuïtiva i poder telecomandar la instalꞏlació
s’ha previst la instalꞏlació d’un Panel View a la porta del quadre elèctric, que serà també el quadre
de control. Estarà comunicant amb l’autòmat general a través d’ una xarxa Ethernet.
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En el Panel View es senyalitzaran les diferents fases de funcionament, posició de vàlvules,
pressòstats, filtres, direcció de flux, etc.; així mateix disposarà de visualitzadors alfanumèrics per
a indicar nivells, pressions i cabals. Des del Panel View es podrà posar en marxa i aturar equips,
en mode remot manual.

11.6. SISTEMA DE DETECCIÓ ANTIINTRUSIÓ
Es muntaran contactes final de cursa a les portes d’accés o sigui totes les de comunicació del
recinte amb l’exterior. Les senyals es duran al PLC, de tal forma que el centre de control estarà
informat en tot moment de l’estat de la porta. Una vegada la porta oberta i si no s’introdueix el
codi correcte s’activarà una sirena que emetrà una senyal acústica.

11.7. LLISTAT D’EQUIPS I SENYALS
El llistat d’equips i senyals de de la cambra de dipòsits i la cambra d’impulsió es troba reflectit a
l’Apèndix 2. Llistat de control, d’aquest annex.
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12. MEMÒRIA DE CLORACIÓ
ATL per tal de mantenir una cloració residual al nou dipòsit de La Granada vol incorporar una
instalꞏlació de cloració a la caseta d’impulsió cap al nou dipòsit, a fi de garantir un nivell correcte
en clor residual a la línia de subministrament.
Com els dipòsits existents de La Granada no són de titularitat ATL la cloració s’haurà de disposar
a la canonada d’impulsió, mitjançant la dosificació d’hipoclorit sòdic.
Es planteja doncs donar solució a aquesta situació projectant les instalꞏlacions necessàries per
poder dur a terme una cloració amb hipoclorit sòdic, controlada per diferents analitzadors de clor
residual.
El present apartat té com a objectiu la definició tècnica de les instalꞏlacions de cloració
És també objecte del present apartat l’ especificació dels equips i materials a ser emprats per
aconseguir una instalꞏlació de les màximes prestacions.

12.1. INSTALꞏLACIÓ D’EQUIPS
12.1.1. EQUIPS INSTALꞏLATS A L’ARQUETA DE DERIVACIÓ
Un picatge de diàmetre no inferior a 1” amb brida en què connectar una pinya de 3 vies (àcid +
aigua + hipoclorit) i una canya d’injecció interior fabricada en PVC que penetri uns 2-3cm a
l’interior de la canonada, evitant el contacte directe entre el reactiu i el tub metàlꞏlic. El final de la
canya haurà d’estar tallat en biaix.
Tota la instalꞏlació haurà d’esser de PN 16

contactes digitals de mínima i màxima. El nivell de mínima, en cas d’activar-se, a banda de
proporcionar una alarma/avís, aturarà les bombes dosificadores per a evitar el seu
desencebament..
1 dipòsit de PE per a l’aigua del sistema desincrustant provist d’una entrada amb sistema
d’alimentació tipus amb boia i un nivell de mínima tipus reed el qual, en cas d’activar-se emetrà
un avís. També s’instalꞏlarà un nivell de màxima el qual, en cas d’activar-se, avisarà d’un possible
sobreeiximent. El volum aproximat d’aquest dipòsit serà de 100 L.
1 dipòsit de PE per a l’àcid del sistema desincrustant provist d’un nivell de mínima tipus reed el
qual avisarà, en cas d’activar-se, de la necessitat de re ompliment. Donat que l’omplerta sempre
serà manual, aquí no aplica posar un nivell de màxima.
Pel que fa a la dosificació, es durà a terme a través del picatge (com s’ha detallat abans)
mitjançant una pinya de 3 vies. A aquesta pinya hi arribaran conduccions d’hipoclorit (la inferior),
d’àcid (la mitja) i d’aigua (la superior). Periòdicament, mitjançant programa, tindrà lloc un cicle de
neteja durant el qual, la dosificació d’hipoclorit s’aturarà i es dosificarà aigua-àcid-aigua per tal
d’evitar les incrustacions al punt d’injeccions. Acabat el cicle de neteja, es restablirà la dosificació
d’hipoclorit.
Totes les conduccions de reactiu hauran d’estar fetes en PVC de PN 16 i diàmetre adient i/o
tubbing flexible.
Donat que les dimensions i la tipologia de l’hipoclorit emprat, la instalꞏlació no s’haurà de
legalitzar d’acord a la normativa vigent.
El dipòsit d’hipoclorit es disposarà en una sala habilitada per a la seva càrrega totalment aïllada
del resta d’instalꞏlacions.
a) Sala d’hipoclorit.
Aquest espai te una superfície útil de 3,9x2,1 mts (7,74 m2) i una alçada de 3 mts., si bé no hi ha
paret de separació amb la sala de dosificació. Els equips que hi ha instalꞏlats son:
√ Dipòsit d’emmagatzematge d’hipoclorit al 15% de capacitat màxima < a 400 l.
√ Ventilador de la sala.
√ Llum emergència.
En aquest compartiment queda emmagatzemat l’hipoclorit en el dipòsit corresponent.

12.1.2. EQUIPS INSTALꞏLATS A L’ESTACIÓ D’IMPULSIÓ.
2 bombes dosificadores d’hipoclorit (1 servei + 1 reserva) de cabal màxim entre 0,5 l/h i 1 l/h. Les
bombes no treballaran per sota del 20% de la seva capacitat màxima per assegurar que no es
desencebin. Aquestes bombes hauran de ser preferiblement de tipus membrana/electrònica i
programables.
1 bomba dosificadora d’àcid clorhídric de tipus de membrana/electrònica.
1 bomba dosificadora d’aigua de tipus de membrana/electrònica.
1 dipòsit de PE o PRFV per contenir hipoclorit sòdic de 400 l de volum adequat a la demanda
prevista. El dipòsit haurà de tenir tubuladures per al buidat, l’omplerta, el venteig, nivell ultrasons
que proporcioni un valor del contingut de reactiu en forma de lectura amperiomètrica (també
podria ser radar, i en aquest cas no caldria tubuladura) i nivell visual de boia associada a sengles

La sala disposa d’un ventilador ambient que renova l’aire de la sala mes de 15 vegades cada
hora (malgrat no ser necessari per a sales d’hipoclorit). Aquest ventilador impulsa aire des de
l’exterior cap al interior de la sala, creant així una pressió positiva dins del recinte. La sala disposa
de dues reixes de ventilació, una en la part superior i l’altre en la part inferior d’aquesta, a través
de les quals l’aire te sortida cap a l’exterior.
b) Sala dels equips.
Aquest espai te una superfície útil de 3,85 x 2,75 mts (10,55 m2) i una alçada de 3 mts. Sense
solució de continuitat amb la sala de l’hipoclorit. Els equips que hi ha instalꞏlats son:
√ 2 Bombes dosificadores d’hipoclorit.
√ Bomba dosificadora d’àcid desincrustant.
√ Bomba dosificadora d’aigua.
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√ Dipòsit de 50 lts. àcid.
√ Dipòsit de 100 lts. aigua.

12.1.5. EQUIPS INSTALꞏLATS AL DIPÒSIT.

√ Quadre EPI’s

A la cambra de claus del dipòsit vell s’han instalꞏlat una sèrie d’equips que tot seguit es passen a
detallar:

c) Sala de quadres i comandament.

a) Analitzadors de clor lliure residual.

Aquest espai te una superfície útil de 3,50 x 3,00 mts (10,50 m2) i una alçada de 3 mts. Aquesta
sala és totalment independent de la sala d’hipoclorit i de equips. Els equips que hi ha instalꞏlats
son:

S’instalꞏlarà 1 analitzador de clor lliure residual CL4 de MicroChem o equivalent.

√ Quadre elèctric control.

Es disposaran dues bombes de presa de mostres: 1 en servei + 1 en reserva. 2 bombes
centrífugues horitzontals Calpeda model MXH 202E o equivalent, per a 2 m3/h a 20 mca. Es
preveu un anell de retorn i l'excés abocarà al dipòsit .

√ Quadre elèctric general.
Totes les dosificacions de producte químic es realitzen mitjançant cèlꞏlules d’injecció.

Un analitzador ens mesurarà la concentració de clor lliure residual de l’aigua de sortida del dipòsit
nou.

12.1.6. LECTURA DE CLOR LLIURE RESIDUAL.

La dosificació d’hipoclorit sòdic de la impulsió es realitza mitjançant 2 bombes dosificadores
Grundfos model DDA 7.5-16 o equivalent (una en servei i l’altre de reserva).

El picatge a la canonada de sortida del dipòsit serà de diàmetre no inferior a ½” provist de vàlvula
de bola roscada des d’on prendre mostra d’aigua i conduir-la fins a un analitzador de clor on line.

A la cèlꞏlula d’injecció li correspon una bomba dosificadora d’àcid i una altre d’aigua. En aquest
cas, no es disposarà de bombes de reserva. En total s’instalꞏlaran 2 bombes dosificadores
Grundfos model DDA 7.5-16 o equivalent. (1 per l’àcid desincrustant i 1 per l’aigua).

Per tal de reduir el temps de mostra l’aigua es disposarà d’un anell d’aigua fent ús de sengles
bombes de mostres (1 servei + 1 reserva) de cabal aproximat d’2m3/h i de tipus centrífug.
Aquestes bombes prendran l’aigua del picatge de presa de mostres i l’enviaran cap a l’analitzador
al qual s’alimentarà el cabal necessari per tal de fer l’anàlisi. La resta es retornarà al dipòsit.

12.1.3. LECTURA DE CLOR LLIURE RESIDUAL.
Un picatge de diàmetre no inferior a ½” provist de vàlvula de bola roscada des d’on prendre
mostra d’aigua i conduir-la fins a un analitzador de clor on line. Aquest picatge haurà de situar-se
respecte al d’injecció d’hipoclorit a una distància no inferior a l’equivalent a 20 diàmetres de
canonada per tal d’assegurar la correcta barreja del reactiu a l’aigua. No es disposarà d’un anell
d’aigua. L’aigua a analitzar anirà cap a l’analitzador. L’aigua analitzada s’abocarà a la xarxa de
drenatge.
L’analitzador serà de tipus amperomètric CL4 de MicroChem o equivalent que proporcionarà una
lectura en continu cap a PLC. L’escalat de lectura seria de 0-2 ppm i per aigües amb pH entre 7 i
8.L’aparell també haurà d’anar provist d’un sensor de manca de cabal (extern a l’aparell) que, en
cas d’activar-se, aturaria l’analitzador, fent necessari un rearmament en remot. A banda,
l’analitzador també podrà dur altres senyals digitals d’alarma i/o avisos de fora de rang.

L’analitzador serà de tipus amperomètric i proporcionarà una lectura en continu cap a PLC.
L’escalat de lectura seria de 0-2 ppm i per aigües amb pH entre 7 i 8.L’aparell també haurà d’anar
provist d’un sensor de manca de cabal (extern a l’aparell) que, en cas d’activar-se, aturaria, tant el
funcionament de les bombes de presa de mostres com el del propi analitzador, fent necessari un
rearmament en remot. A banda, l’analitzador també podrà dur altres senyals digitals d’alarma i/o
avisos de fora de rang.

12.1.7. INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA
Els diferents equips electromecànics s’hauran de cablejar i alimentar des d’un armari elèctric de
potència en el qual caldrà disposar els elements de protecció i comandament adequats.
La instalꞏlació elèctrica, un cop realitzada, s’haurà de legalitzar.

12.1.8. PROGRAMACIÓ
Tota la cloració s’haurà de poder governar des de PLC en 4 modes de dosificació:

12.1.4. INSTALꞏLACIONS AUXILIARS.
Per motius de seguretat, caldrà instalꞏlar una dutxa renta ulls a menys de 10m de
l’emmagatzematge de productes perillosos (hipoclorit al 15%). Així mateix, s’haurà de disposar un
armari d’EPI’s.
S’instalꞏlarà una línia d’aigua de serveis amb mànega enrotllada i fixada a la paret.

FIX, en què la consigna serà un valor establert en g/h de clor actiu a dosificar.
FLUXE, en què la consigna serà un valor de ppm’s de clor actiu a afegir a l’aigua, tenint
en compte el cabal a tractar.
o RESIDUAL, amb una consigna de ppm’s de clor actiu a assolir, establint un llaç de
control amb la lectura de clor residual lliure proporcionada per l’analitzador.
o CABAL, amb una consigna de de ppm’s de clor actiu a assolir, mitjançant una
programació que combina llaç de control i dosificació en base cabal a tractar.
Els senyals d’entrades/sortides digitals i analògics es cablejaran fins al PLC de manera que els
diferents equips electromecànics puguin ser comandants en LOCAL via PanelView i REMOT via
Scada.
o
o
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12.1.9. FOTOGRAFIES ORIENTATIVES DE LA INSTALꞏLACIÓ.

Exemple panell amb bombes dosificadores d’hipoclorit

Exemple picatge amb pinya 3 vies
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Exemple picatge i bombes de presa de mostres
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APÈNDIX 1. CÀLCULS ELÈCTRICS

ANNEX XV INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DE CONTROL I CLORACIÓ- Apèndix 1

CÀLCULS DE BAIXA TENSIÓ
Fórmules corrent trifàsica
I = Intensitat del corrent (A)

W. L 100
.
V(%)=
K.s.U U

REF :
PROJECTE :

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL

I=

Ident.

Tipus

on:

de linia

cálcul

K = Conductividad, 56 per Cu.

W.L.2
K.s.U

Coef.

U = Tensió del suministrament (V)
s = Secció del cable de fase (mm²)
cos y = Factor de potencia.

Temperatura de servei

.

30

ºC

R20=1/56 (Cu) y 1/35 (Al)

Potència
simult. *

Tensió

Factor
de

Intens. Long.

2

IpccI 
2

tmcicc

nC

Composició

Caiguda de tensió

de cablejat

parcial acum. Total**

(V)

Potència

(A)

(m)

(mm)

6,84

400

1,00

9,88

18

25,0

on:

(%)

(%)

(%)

4x25+16T

0,06

0,00

0,06

Circuits Subministr Emergència

X = reactància de c.c. (mOh)
ro = resistivitat del conductor (Oh mm2/m)

Circuits Subministr. SAI

L = longitud del conductor (m)
nC = nº de conductors
SC = secció del conductor (mm2)
l = reactància del conductor (Oh mm2/m)

CcꞏS
IpccF2

Secció

(kW) ReceptorSimult. (kW)

R = resistència de c.c. (mOh)

3 ꞏZ T I

per fase

Circuits Subministr. Normal

U0 = tensió entre fases i neutre (V)

2

L

Llegenda de colors

m = factor de càrrega en vuit (1,05)

c ꞏmꞏU L

L
cꞏmꞏUF
IpccF 
R    10 3
n C S C
2ꞏZTF
X

α=0,00392 (Cu) y 0,00403 (Al)

Coef.

R   X

Rt=R20ꞏ(1+αꞏ(T-20ºC)

W
U.cos 

Potència
Descripció

ICC 

L = Longitud de la línia (m)

Fórmules corrent monofàsica

 V(%) =

c  m  U0

W = Potència (W)

W
3.U.cos 

I=

DIPÒSIT DE LA GRANADA

ICC = intensitat de c.c.
c = factor de tensió (1,05 en c.c.max.)

Fórmules per al càlcul de Icc

tmcicc= temps màx. que un curtcircuit soporta la IpccF (sg)
IpccI= Icc. Màx. al inici de la linia, (sent ZTI la impedància total acumulada fins l'inici de linia)
IpccF= Icc. Mínima. al final de linia, (sent ZTF la impedància total acumulada fins el final de linea)
Conducció

Caract. conduct.
Tipus

Tensió

Condu Tipus

aill.

ctor

0,6/1kV

Cu

E

Intensitat Coef.

Intensitat

IpccI

Descripció S/ REBT agrup. i admissible máx.

IpccF tmcicc Protec. sobreintansitat
In

p.d.c Corba

(A)

altres

(A)

(kA)

(kA)

min.
(sg)

(A)

(kA)

dispar

Safata

135

1

135

8,85

2,34

2,3

10

15

C

QUADRE DIPÒSIT
LDI(SN)

L.G.A. Quadre 1

1,00

1,00

6,84

RZ1-K

F-1-Q1

Fuerza CVM

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

6

2,5

3x2,5

0,02

0,06

0,07

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,92

0,2

16

10

C

F-2-Q1

Fuerza Vàlvula Motoritzada 1

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

30

2,5

3x2,5

0,08

0,06

0,14

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,26

1,9

16

10

C

F-3-Q1

Fuerza Resistencia Caldeo 1

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

30

2,5

3x2,5

0,08

0,06

0,14

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,26

1,9

16

10

C

F-4-Q1

Fuerza Vàlvula Motoritzada 2

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

30

2,5

3x2,5

0,08

0,06

0,14

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,26

1,9

16

10

C

F-5-Q1

Fuerza Resistencia Caldeo 2

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

30

2,5

3x2,5

0,08

0,06

0,14

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,26

1,9

16

10

C

F-6-Q1

Fuerza Vàlvula Motoritzada 3

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

30

2,5

3x2,5

0,08

0,06

0,14

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,26

1,9

16

10

C

F-7-Q1

Fuerza Resistencia Caldeo 3

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

30

2,5

3x2,5

0,08

0,06

0,14

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,26

1,9

16

10

C

IL-1-Q1

Alumbr. Ilꞏluminació Exterior

0,20

1,00

1,00

0,20

230

0,90

0,97

16

2,5

3x2,5

0,09

0,06

0,15

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,44

0,6

10

10

C

IL-2-Q1

Alumbr. Ilꞏluminació Caseta Esquerre

0,06

1,00

1,00

0,06

230

0,90

0,29

15

2,5

3x2,5

0,03

0,06

0,08

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,47

0,6

10

10

C

IL-3-Q1

Alumbr. Ilꞏluminació Caseta Dreta

0,18

1,00

1,00

0,18

230

0,90

0,88

28

2,5

3x2,5

0,14

0,06

0,20

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,27

1,7

10

10

C

IL.E-1-Q1 Alumbr. Ilꞏluminació Emergencia

0,02

1,00

1,00

0,02

230

0,90

0,12

10

2,5

3x2,5

0,01

0,06

0,06

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,64

0,3

6

10

C

F-8-Q1

Fuerza Preses corrent Mono

2,50

1,00

1,00

2,50

230

1,00

10,87

32

2,5

3x2,5

2,25

0,06

2,30

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,24

2,1

16

10

C

F-9-Q1

Fuerza Extractor quadre

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

6

2,5

3x2,5

0,02

0,06

0,07

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,92

0,2

16

10

C

F-10-Q1

Fuerza Extractors sales

0,18

1,00

1,00

0,18

400

1,00

0,26

12

2,5

5x2,5

0,01

0,06

0,07

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

6,94

0,56

0,4

16

10

C

F-11-Q1

Fuerza Motor valvula 1

0,10

1,00

1,00

0,10

400

1,00

0,14

6

2,5

5x2,5

0,00

0,06

0,06

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

6,94

0,92

0,2

16

10

C

F-12-Q1

Fuerza Motor valvula 2

0,10

1,00

1,00

0,10

400

1,00

0,14

6

2,5

5x2,5

0,00

0,06

0,06

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

6,94

0,92

0,2

16

10

C

F-13-Q1

Fuerza Motor valvula 3

0,10

1,00

1,00

0,10

400

1,00

0,14

6

2,5

5x2,5

0,00

0,06

0,06

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

6,94

0,92

0,2

16

10

C

F-14-Q1

Fuerza Preses corrent Tri

8,00

1,00

1,00

8,00

400

1,00

11,55

20

2,5

5x2,5

0,74

0,06

0,80

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

6,94

0,37

0,9

16

10

C

F-15-Q1

Fuerza Bomba impulsió analitzador

0,33

1,00

1,00

0,33

400

1,00

0,48

20

2,5

5x2,5

0,03

0,06

0,09

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

6,94

0,37

0,9

16

10

C

F-16-Q1

Fuerza Bomba reserva analitzador

0,33

1,00

1,00

0,33

400

1,00

0,48

20

2,5

5x2,5

0,03

0,06

0,09

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

6,94

0,37

0,9

16

10

C

F-17-Q1

Fuerza Reserva

2,00

1,00

0,00

0,00

400

1,00

2,89

50

2,5

5x2,5

0,46

0,06

0,52

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

6,94

0,16

4,9

16

10

C

F-18-Q1

Fuerza Reserva

2,00

1,00

0,00

0,00

230

1,00

8,70

50

2,5

3x2,5

2,81

0,06

2,86

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,16

4,9

16

10

C

F-19-Q1

Fuerza SAI

2,30

1,00

1,00

2,30

230

1,00

10,00

6

2,5

3x2,5

0,39

0,06

0,44

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,92

0,2

16

10

C

IL-4-Q1

Alumbr. Ilꞏluminació Quadre

0,02

1,00

1,00

0,02

230

0,90

0,10

8

2,5

3x2,5

0,00

0,06

0,06

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,76

0,2

10

10

C

F-20-Q1

Fuerza Alimentació cabalímetre

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

8

2,5

3x2,5

0,02

0,06

0,08

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,76

0,2

16

10

C
C

F-21-Q1

Fuerza Reserva

0,30

1,00

0,00

0,00

230

1,00

1,30

30

2,5

3x2,5

0,25

0,06

0,31

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,26

1,9

16

10

F-22-Q1

Fuerza Emisora via satèlit

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

30

2,5

3x2,5

0,08

0,06

0,14

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,26

1,9

16

10

C

F-23-Q1

Fuerza T.C. Armari

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

30

2,5

3x2,5

0,08

0,06

0,14

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,26

1,9

16

10

C

F-24-Q1

Fuerza Reserva

2,50

1,00

0,00

0,00

230

1,00

10,87

30

2,5

3x2,5

2,10

0,06

2,16

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,26

1,9

16

10

C

F-25-Q1

Fuerza Alimentació 24 Vcc

0,90

1,00

1,00

0,90

230

1,00

3,91

30

2,5

3x2,5

0,76

0,06

0,81

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,26

1,9

16

10

C

F-26-Q1

Fuerza Font interna

0,20

1,00

1,00

0,20

230

1,00

0,87

30

2,5

3x2,5

0,17

0,06

0,23

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,26

1,9

16

10

C

F-27-Q1

Fuerza Panel View Local

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

6

2,5

3x2,5

0,02

0,06

0,07

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,92

0,2

16

10

C

F-28-Q1

Fuerza Panel View Remot

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

6

2,5

3x2,5

0,02

0,06

0,07

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,92

0,2

16

10

C

F-29-Q1

Fuerza Sirena antiintrusió

0,05

1,00

1,00

0,05

230

1,00

0,22

30

2,5

3x2,5

0,04

0,06

0,10

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,26

1,9

16

10

C

F-30-Q1

Fuerza Valvula de papallona dipòsit esquerre

0,10

1,00

1,00

0,10

400

1,00

0,14

25

2,5

5x2,5

0,01

0,06

0,07

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

6,94

0,30

1,4

16

10

C

F-31-Q1

Fuerza Vàlvula de papallona dipòsit dret

0,10

1,00

1,00

0,10

400

1,00

0,14

25

2,5

5x2,5

0,01

0,06

0,07

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

6,94

0,30

1,4

16

10

C

F-32-Q1

Fuerza Vàlvula de papallona desguàs esquerre

0,10

1,00

1,00

0,10

400

1,00

0,14

25

2,5

5x2,5

0,01

0,06

0,07

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

6,94

0,30

1,4

16

10

C

F-33-Q1

Fuerza Vàlvula de papallona desguàs dret

0,10

1,00

1,00

0,10

400

1,00

0,14

25

2,5

5x2,5

0,01

0,06

0,07

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

6,94

0,30

1,4

16

10

C

F-34-Q1

Fuerza Cabalímetre

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

25

2,5

3x2,5

0,07

0,06

0,13

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,30

1,4

16

10

C

F-35-Q1

Fuerza Analitzador Microchem CL4

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

20

2,5

3x2,5

0,06

0,06

0,11

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

6,94

0,37

0,9

16

10

C

F-36-Q1
Sum. Normal
SubTotal
Simultaneïtat
Potencia Resultant

15,21 kW

* Nota: la columna de potència simultània es només a efectes del càlcul de potències totals, no a efectes de càlcul de linies que es realitza amb simultaneitat=1

0,45
6,84 kW

** Caiguda de tensió màxima :

4,5

(%) en linies d'Enllumenat

6,5

(%) en linies de Força

Càlcul Bateria de condensadors: Factor de potència inicial:
Factor de potència a aconseguir:

0,8
0,97

Potència Activa màxima: 6,8436 kW
Potència mimina Bateria Condensadors:

Pot. mínima Bateria (KVAr)=P.activa*(TAN(ACOS(cosFI incial))-(TAN(ACOS(cosFI final))))

3,42 kVAr

CÀLCULS DE BAIXA TENSIÓ
Fórmules corrent trifàsica

W. L 100
.
K.s.U U

V(%)=
REF :
PROJECTE :

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL
DIPÒSIT DE LA GRANADA

I=

Ident.

Tipus
de linia

on:

cálcul

K = Conductividad, 56 per Cu.

W.L.2
K.s.U

(kW)

Coef.

U = Tensió del suministrament (V)
s = Secció del cable de fase (mm²)
cos y = Factor de potencia.

Temperatura de servei

.

30

ºC

R20 =1/56 (Cu) y 1/35 (Al)

Receptor Simult.

R   X

Potència
simult. *

Tensió

Factor
de

Intens. Long.

2

2

c = factor de tensió (1,05 en c.c.max.)

IpccI 

c ꞏmꞏU L

Composició

Caiguda de tensió

de cablejat

parcial acum. Total**

Potència

(A)

(m)

(mm)

(%)

(%)

(%)

Circuits Subministr. SAI

L = longitud del conductor (m)
nC = nº de conductors
SC = secció del conductor (mm2)
l = reactància del conductor (Oh mm2/m)

CcꞏS
tmcicc
IpccF 2

nC

Circuits Subministr Emergència

X = reactància de c.c. (mOh)
ro = resistivitat del conductor (Oh mm2/m)

2

Secció

(V)

R = resistència de c.c. (mOh)
on:

L
cꞏmꞏUF
IpccF 
R    10
n C S C
2ꞏZTF
L

Circuits Subministr. Normal

U0 = tensió entre fases i neutre (V)

3 ꞏZ T I

per fase

(kW)

m = factor de càrrega en vuit (1,05)

3

X

α=0,00392 (Cu) y 0,00403 (Al)

Coef.

c  m  U0

Rt=R20 ꞏ(1+αꞏ(T-20ºC)

W
U.cos 

Potència
Descripció

ICC 

L = Longitud de la línia (m)

Fórmules corrent monofàsica

 V(%) =

Fórmules per al càlcul de Icc

W = Potència (W)

W
3.U.cos 

I=

Llegenda de colors

ICC = intensitat de c.c.

I = Intensitat del corrent (A)

tmcicc= temps màx. que un curtcircuit soporta la IpccF (sg)
IpccI= Icc. Màx. al inici de la linia, (sent ZTI la impedància total acumulada fins l'inici de linia)
IpccF= Icc. Mínima. al final de linia, (sent ZTF la impedància total acumulada fins el final de linea)

Conducció

Caract. conduct.
Tipus

Tensió

Condu Tipus

aill.

ctor

Descripció

Intensitat

Coef.

Intensitat

IpccI

IpccF tmcicc Protec. sobreintansitat
In

p.d.c

Corba

(A)

altres

(A)

(kA)

(kA)

(sg)

(A)

(kA)

dispar

S/ REBT

agrup. i admissible máx.

min.

QUADRE IMPULSIÓ
LI-Q2
BC

L.G.A. Quadre 2
Força Quadre Bateria Condensadors

32,43

1,00

1,00

32,43

400

1,00

46,81

44

25,0

4x25+16T

0,66

0,00

0,66

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

E

Safata

135

1

135

8,85

1,41

6,4

50

15

C

19,46

1,00

1,00

19,46

400

0,90

31,21

2

10,0

5x10

0,05

0,66

0,71

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

80

1,8

144

4,87

1,30

1,2

63

10

C

IL-1-Q2

Alumbr. Ilꞏluminació Exterior

0,20

1,00

1,00

0,20

230

0,90

0,97

28

2,5

3x2,5

0,16

0,66

0,82

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,25

2,0

10

10

C

IL-2-Q2

Alumbr. Ilꞏluminació Sala Quadre

0,06

1,00

1,00

0,06

230

0,90

0,29

20

2,5

3x2,5

0,03

0,66

0,70

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

10

10

C

IL-3-Q2

Alumbr. Ilꞏluminació Sala impulsió

0,27

1,00

1,00

0,27

230

0,90

1,33

31

2,5

3x2,5

0,24

0,66

0,90

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,23

2,3

10

10

C

IL.E-1-Q2 Alumbr. Ilꞏluminació Emergencia 1

0,05

1,00

1,00

0,05

230

0,90

0,23

20

2,5

3x2,5

0,03

0,66

0,69

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

6

10

C

IL-4-Q2

Alumbr. Ilꞏluminació Sala dipòsits

0,12

1,00

1,00

0,12

230

0,90

0,59

40

2,5

3x2,5

0,14

0,66

0,80

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,19

3,6

10

10

C

IL-5-Q2

Alumbr. Ilꞏluminació Sala Calderí

0,06

1,00

1,00

0,06

230

0,90

0,29

12

2,5

3x2,5

0,02

0,66

0,68

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,48

0,5

10

10

C

IL-6-Q2

Alumbr. Ilꞏluminació Quadre

0,01

1,00

1,00

0,01

230

0,90

0,05

5

2,5

3x2,5

0,00

0,66

0,66

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,78

0,2

10

10

C

IL.E-2-Q2 Alumbr. Ilꞏluminació Emergencia 2

0,03

1,00

1,00

0,03

230

0,90

0,15

20

2,5

3x2,5

0,02

0,66

0,68

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

6

10

C

F-1-Q2

Fuerza CVM

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

20

2,5

3x2,5

0,06

0,66

0,72

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

16

10

C

F-2-Q2

Fuerza Preses corrent Mono

3,00

1,00

1,00

3,00

230

1,00

13,04

20

2,5

3x2,5

1,68

0,66

2,35

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

16

10

C

F-3-Q2

Fuerza Preses corrent Tri

8,00

1,00

1,00

8,00

400

1,00

11,55

44

2,5

5x2,5

1,63

0,66

2,30

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

4,87

0,17

4,3

16

10

C

F-4-Q2

Fuerza Extractor quadre

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

15

2,5

3x2,5

0,04

0,66

0,70

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,41

0,7

16

10

C

F-5-Q2

Fuerza Bomba 1

22,00

1,00

1,00

22,00

400

1,00

31,76

25

10,0

5x10

0,64

0,66

1,30

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

80

1,8

144

4,87

0,70

4,1

40

10

C

F-6-Q2

Fuerza Bomba 2

22,00

1,00

1,00

22,00

400

1,00

31,76

25

10,0

5x10

0,64

0,66

1,30

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

80

1,8

144

4,87

0,70

4,1

40

10

C

F-7-Q2

Fuerza Bomba 1 dosificador hipoclorit

0,02

1,00

1,00

0,02

230

1,00

0,10

25

2,5

3x2,5

0,02

0,66

0,68

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,28

1,6

16

10

C

F-8-Q2

Fuerza Bomba 2 dosificador hipoclorit

0,02

1,00

1,00

0,02

230

1,00

0,10

25

2,5

3x2,5

0,02

0,66

0,68

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,28

1,6

16

10

C

F-9-Q2

Fuerza Bomba dosificador aigua

0,02

1,00

1,00

0,02

230

1,00

0,10

25

2,5

3x2,5

0,02

0,66

0,68

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,28

1,6

16

10

C

F-10-Q2

Fuerza Bomba dosificador àcid

0,02

1,00

1,00

0,02

230

1,00

0,10

25

2,5

3x2,5

0,02

0,66

0,68

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,28

1,6

16

10

C

F-11-Q2

Fuerza Bomba desguàs caseta

0,50

1,00

1,00

0,50

230

1,00

2,17

20

2,5

3x2,5

0,28

0,66

0,94

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

16

10

C

F-12-Q2

Fuerza Bomba desguàs arqueta

0,50

1,00

1,00

0,50

230

1,00

2,17

20

2,5

3x2,5

0,28

0,66

0,94

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

16

10

C

F-13-Q2

Fuerza Reserva Bombes

0,50

1,00

0,00

0,00

230

1,00

2,17

20

2,5

3x2,5

0,28

0,66

0,94

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

16

10

C

F-14-Q2

Fuerza Reserva

2,00

1,00

0,00

0,00

230

1,00

8,70

20

2,5

3x2,5

1,12

0,66

1,78

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

16

10

C

F-15-Q2

Fuerza Reserva

2,50

1,00

0,00

0,00

400

1,00

3,61

20

2,5

5x2,5

0,23

0,66

0,89

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

4,87

0,33

1,2

16

10

C

F-16-Q2

Fuerza Extractors sales

0,36

1,00

1,00

0,36

400

1,00

0,52

20

2,5

5x2,5

0,03

0,66

0,70

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

33

1,8

59,4

4,87

0,33

1,2

16

10

C

F-17-Q2

Fuerza SAI

1,50

1,00

1,00

1,50

230

1,00

6,52

3

2,5

3x2,5

0,13

0,66

0,79

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,95

0,1

16

10

C

F-18-Q2

Fuerza Panel View Local

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

5

2,5

3x2,5

0,01

0,66

0,68

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,78

0,2

16

10

C

F-19-Q2

Fuerza Panel View Remot

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

5

2,5

3x2,5

0,01

0,66

0,68

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,78

0,2

16

10

C

F-20-Q2

Fuerza Vàlvula de papallona 1

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

25

2,5

3x2,5

0,07

0,66

0,73

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,28

1,6

16

10

C

F-21-Q2

Fuerza Vàlvula de papallona 2

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

25

2,5

3x2,5

0,07

0,66

0,73

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,28

1,6

16

10

C

F-22-Q2

Fuerza Vàlvula de papallona 3

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

25

2,5

3x2,5

0,07

0,66

0,73

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,28

1,6

16

10

C

F-23-Q2

Fuerza Vàlvula de papallona 4

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

40

2,5

3x2,5

0,11

0,66

0,77

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,19

3,6

16

10

C

F-24-Q2

Fuerza Vàlvula de papallona 5

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

40

2,5

3x2,5

0,11

0,66

0,77

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,19

3,6

16

10

C

F-25-Q2

Fuerza Vàlvula de papallona 6

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

40

2,5

3x2,5

0,11

0,66

0,77

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,19

3,6

16

10

C

F-26-Q2

Fuerza Vàlvula de papallona 7

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

40

2,5

3x2,5

0,11

0,66

0,77

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,19

3,6

16

10

C

F-27-Q2

Fuerza Analitzador Microchem CL4

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

20

2,5

3x2,5

0,06

0,66

0,72

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

16

10

C

1,8

F-28-Q2

Fuerza Pressostat

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

20

2,5

3x2,5

0,06

0,66

0,72

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

16

10

C

F-29-Q2

Fuerza Pressostat

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

20

2,5

3x2,5

0,06

0,66

0,72

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

16

10

C

F-30-Q2

Fuerza Indicador de final de carrera

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

20

2,5

3x2,5

0,06

0,66

0,72

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

16

10

C

F-31-Q2

Fuerza Cabalímetre

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

20

2,5

3x2,5

0,06

0,66

0,72

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

16

10

C

F-32-Q2

Fuerza Transductor de pressió

0,10

1,00

1,00

0,10

230

1,00

0,43

20

2,5

3x2,5

0,06

0,66

0,72

RZ1-K

0,6/1kV

Cu

F

Safata

27

1,8

48,6

4,87

0,33

1,2

16

10

C

Sum. Normal
SubTotal
Simultaneïtat
Potencia Resultant

58,96 kW

* Nota: la columna de potència simultània es només a efectes del càlcul de potències totals, no a efectes de càlcul de linies que es realitza amb simultaneitat=1

0,55
32,43 kW

** Caiguda de tensió màxima :

4,5

(%) en linies d'Enllumenat

Ident.

Tipus
de linia

Potència
Descripció

cálcul
(kW)

Coef.

Coef.

Receptor Simult.

Potència
simult. *
(kW)

Tensió
(V)

Factor
de
Potència

Intens. Long.
(A)

(m)

Secció

Composició

Caiguda de tensió

per fase

de cablejat

parcial acum. Total**

(mm)

(%)

(%)

(%)
6,5

Conducció

Caract. conduct.
Tipus

Tensió
aill.

Condu Tipus

Descripció

ctor

Intensitat
S/ REBT
(A)

Coef.

Intensitat

IpccI

IpccF tmcicc Protec. sobreintansitat

agrup. i admissible máx.

min.

(A)

(kA)

altres

(kA)

(%) en linies de Força

Càlcul Bateria de condensadors: Factor de potència inicial:
Factor de potència a aconseguir:

0,8
0,97

Potència Activa màxima: 32,4305 kW
Potència mimina Bateria Condensadors:

Pot. mínima Bateria (KVAr)=P.activa*(TAN(ACOS(cosFI incial))-(TAN(ACOS(cosFI final))))

16,20 kVAr

(sg)

In

p.d.c

Corba

(A)

(kA)

dispar

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

APÈNDIX 2. LLISTAT DE CONTROL

ANNEX XV INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DE CONTROL I CLORACIÓ. Apèndix 2

PLC DIPÒSITS LA GRANADA
TAG
1
D000
D402
D403
D404
D405
D406
D407
D408
D028
D409
D028
D029
D030
D031
D032
D033
D034
D035
D411
D413
D415
D416
D911
D417
D418
D913
D420
D422
D424
D425
D426
D427
D428
D429
D430
D431
D432
D433
D603
D604
D605
D435

ELEMENT

TOTALS

ED

SD

EA

SA

bus

HART

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
1
0
2
1
1
0
2
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
10
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CAMBRA DIPÒSIT
CVM
Magnetotèrmic maniobra
Magnetotèrmic general
Descarregador de sobretensions
Extractor armari de control
Panel View Local
Panel View Remot
Tensió d'escomesa
Interruptor SAI
Tensió sortida SAI
Interruptor Entrades Digitals
Interruptor Sortides Digitals
Interruptor Entrades Analògiques
Interruptor Sortides Analògiques
HUB
Sobretemperatura armari
Bateries baixes
Detecció intrusisme
Fallada Alimentació
Final cursa porta
CABALÍMETRE 1
Indicador polsos
Sentit del fluid
Medidor
CABALÍMETRE 2
Indicador polsos
Sentit del fluid
Medidor
SAI
Defecte elèctric sortida SAI
Defecte entrada SAI
VÀLVULA 1
Magnetotèrmic V1
Tèrmic V1
Vàlvula obrint V1
Vàlvula tencant V1
Lim. Parell obrint V1
Lim. Parell tancant V1
Vàlvula oberta V1
Vàlvula tancada V1
Comptador polsos V1
Servei/Fora sevei V1
Obrir
Tancar
Rearme tèrmic
VÀLVULA 2
Magnetotèrmic V2

1

1

1

1

D436
D437
D438
D439
D440
D442
D443
D444
D445
D606
D607
D608
D447
D448
D449
D450
D451
D452
D453
D454
D455
D456
D609
D610
D611

Tèrmic V2
Vàlvula obrint V2
Vàlvula tancant V2
Lim. Parell obrint V2
Lim. Parell tancant V2
Vàlvula oberta V2
Vàlvula tancada V2
Comptador de polsos V2
Servei/Fora servei V2
Obrir
Tancar
Rearme tèrmic
VÀLVULA 3
Magnetotèrmic V3
Tèrmic V3
Vàlvula obrint V3
Vàlvula tancant V3
Lim. Parell obrint V3
Lim. Parell tancant V3
Vàlvula oberta V3
Vàlvula tancada V3
Comptador polsos V3
Servei/Fora servei V3
Obrir
Tancar
Resarme tèrmic

D752
‐

Marxa/Paro sirena
Reserva

1
1

0
2

1
6

0
4

0
0

0
0

0
0

D904
D909
D918
D923
D927
DXXX

Indicador ultrasònic nivell dipòsit
Indicador piezorresistiu nivell dipòsit
Indicador ultrasònic nivell dipòsit
Indicador piezorresistiu nivell dipòsit
Transmisor de pressió
Transmisor de pressió
VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA ENTRADA DIPÒSIT ESQUERRA
Magnetotèrmic
Senyals
VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA ENTRADA DIPÒSIT DRETA
Magnetotèrmic
Senyals
VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA DESGUÀS ESQUERRA
Magnetotèrmic
Senyals
VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA DESGUÀS DRETA
Magnetotèrmic
Senyals
CABALÍMETRE
Senyals
SWITCH FLOTADOR BOMBA IMPULSIÓ ANALITZADOR
Nivell màxim

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D001
D002
D003
D004
D005
D006
D007
D008
D009
D010

1

1

1

1

1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D011
D012
D013
D014
D015
D016
D017
D018
D019
D020
D021

Nivell mínim
SWITCH FLOTADOR BOMBA RESERVA IMPULSIÓ ANALITZADOR
Nivell màxim
Nivell mínim
SONDA DE NIVELL WIKA LH 20 DIPÒSIT ESQUERRA
Mesurament
SONDA DE NIVELL WIKA LH 20 DIPÒSIT DRETA
Mesurament
SONDA DE PRESSIÓ WIKA LH 10 DIPÒSIT ESQUERRA
Mesurament
SONDA DE PRESSIÓ WIKA LH 10 DIPÒSIT DRETA
Mesurament
ANALITZADOR MICROCHEM CL4
Magnetotèrmic
Senyals
BOIA TANCAMENT DIPÒSIT ESQUERRA
Senyals
BOIA TANCAMENT DIPÒSIT DRETA
Senyals
SUMA TOTAL
SUMA TOTAL + RESERVES

2

1
1
1
1
1

1
1

1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
2
1
1
1
1
67
74

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
19

0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
0
0
0
0
22
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
7

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3

TAG
1
I000
I001
I002
I003
I004
I005
I006
I007
I008
I009
I010
I011
I012
I013
I014
I015
I016
I017
I018
I019
I020
I021
I022
I023
I024
I025
I026
I027
I028
I029
I030
I031
I032

I033
I034
I035
I036

ELEMENT
CAMBRA IMPULSIÓ
CVM
Interruptor General Connectat
Presència de tensió
Interruptor Comandament
Interruptor SAI
Sobretensions
Interruptor Entrades Digitals
Interruptor Sortides Digitals
Interruptor Entrades Analògiques
Interruptor Sortides Analògiques
HUB
Panel View Local
Panel View Remot
Sobretemperatura armari
Fallada SAI
Bateries baixes
Detecció intrusisme
Marxa sirena
VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA 1
Magnetotèrmic
Senyals
VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA 2
Magnetotèrmic
Senyals
VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA 3
Magnetotèrmic
Senyals
VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA 4
Magnetotèrmic
Senyals
VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA 5
Magnetotèrmic
Senyals
VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA 6
Magnetotèrmic
Senyals
VÀLVULA DE PAPALLONA MOTORITZADA 7
Magnetotèrmic
Senyals
ANALITZADOR MICROCHEM CL4
Magnetotèrmic
Senyals
BOMBA 1
Magnetotèrmic
Senyals
BOMBA 2
Magnetotèrmic
Senyals

PLC IMPULSIÓ LA GRANADA
TOTALS
ED
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
3
1
2
1
1
0
1
1
0

SD

EA

SA

bus

HART

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I037
I038
I039
I040
I041
I042
I043
I044
I045
I046
I047
I048
I049
I050
I051
I052
I053
I054
I055
I056
I057
I058
I059

PRESSOSTAT
Mesurament
PRESSOSTAT
Mesurament
INDICADOR DE FINAL DE CARRERA
Mesurament
CABALÍMETRE
Senyals
TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ
Mesurament
SWITCH NIVELL DIPÒSIT ÀCID
Nivell mínim
SWITCH NIVELL DIPÒSIT AIGUA
Nivell mínim
Nivell máxim
SWITCH NIVELL DIPÒSIT HIPOCLORIT
Nivell mínim
Nivell máxim
SENSOR NIVELL DIPÒSIT ULTRANSONS DIPÒSIT HIPOCLORIT
Mesurament
BOMBA 1 DIPÒSIT HIPOCLORIT
Magnetotèrmic
Senyals
BOMBA 2 DIPÒSIT HIPOCLORIT
Magnetotèrmic
Senyals
BOMBA DIPÒSIT AIGUA
Magnetotèrmic
Senyals
BOMBA DIPÒSIT ÀCID
Magnetotèrmic
Senyals
BOMBA DESGUÀS CASETA
Magnetotèrmic
Senyals
BOMBA DESGUÀS ARQUETA
Magnetotèrmic
Senyals
SUMA TOTAL
SUMA TOTAL + RESERVES

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
1
2
1
1
2
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
41
45

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
1
1
2
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
18
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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APÈNDIX 3. FITXES TÈCNIQUES

ANNEX XV INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DE CONTROL I CLORACIÓ. Apèndix 3

1. EXTRAER EL PANEL DE VISUALIZACIÓN

SOHO

EMERGENCY

Sentinel Dual
SDU
ONLINE

USB
plug

E-MEDICAL

INDUSTRY

DATACENTRE

TRANSPORT

Pueden programarse las funciones a través
de software o manualmente a través de la
pantalla de visualización frontal
• ON LINE: eficiencia de hasta el 95%;
• Modo ECO: Para aumentar la eficiencia (hasta
el 98%), permite la selección de la tecnología
LINE INTERACTIVE (VI) para la alimentación
de cargas de baja prioridad mediante el
suministro de red;
• SMART ACTIVE: El SAI decide
automáticamente el modo operativo (VI o
VFI) según la calidad del suministro de red;
• STANDBY OFF: Puede seleccionarse que
el SAI funcione únicamente cuando se
interrumpe la alimentación de red (modo de
solo emergencia);
• Funcionamiento con Frequency Converter
(50 o 60 Hz).

1:1 4 kVA
5-10 kVA/kW
3:1 8-10 kVA/kW
HIGHLIGHTS

• Factor de potencia
1 kW = kVA*
• Conexión en paralelo
de hasta 3 unidades
• Instalación simplificada
• Selección del modo
operativo
• Tensión de salida de
alta calidad
• Alta fiabilidad de la
batería
* SDU 4000 tiene 3600 W

El Sentinel Dual es la mejor solución para
la alimentación de aplicaciones vitales y de
dispositivos de electromedicina que requieren

la inmunidad de la carga a las perturbaciones
de la red y a los rayos.
Tecnología y rendimiento: funciones Modo ECO

la máxima fiabilidad en la alimentación.
La flexibilidad de instalación y uso (pantalla
digital, juego de baterías sustituibles por
el usuario), así como el gran número de
opciones de comunicación disponibles, hacen

y Modo SMART ACTIVE ajustables. Diagnóstico:
Pantalla digital inteligente, interfaces RS232 y
USB con software PowerShield3 descargable,

que el Sentinel Dual sea adecuado para un
gran número de aplicaciones, desde TI a
seguridad. Pueden conectarse en paralelo
hasta 3 Sentinel Dual, ya sea para incrementar
potencia o en configuración redundante N+1, lo
que ofrece una mayor fiabilidad para sistemas
críticos. El Sentinel Dual puede instalarse
como tower (sobre el suelo) o en rack, ideal
para aplicaciones de red y racks de servidores.
La gama Sentinel Dual está disponible en
modelos de 4 kVA y 5-6-8-10 kVA/kW con
tecnología Double Conversion ON LINE (VFI): la
carga se alimenta continuamente mediante el
inversor, que suministra una tensión sinusoidal,
filtrada y estabilizada en cuanto a tensión,
forma y frecuencia. Además, los filtros de
entrada y salida aumentan significativamente

slot de comunicaciones para accesorios de
conectividad.

INSTALACIÓN SIMPLIFICADA
• Puede instalarse sobre el suelo (versión
tower) o en armarios de montaje en racks
(versión rack) el panel sinóptico puede
girarse (utilizando la llave suministrada);
• Bajo nivel de ruido (<45 dBA): puede
instalarse en cualquier entorno gracias a
su inversor PWM de conmutación de alta

TENSIÓN DE SALIDA
DE ALTA CALIDAD
• Incluso con cargas no lineales (cargas TI con
factor de cresta de hasta 3:1);
• Elevada corriente de cortocircuito en bypass;
• Alta capacidad de sobrecarga: 150%
mediante inversor (incluso con fallo de red);
• Tensión fiable, filtrada y estabilizada:
tecnología Double Conversion ON LINE (VFI
que cumple con EN62040-3), con filtros para
la supresión de perturbaciones atmosféricas;
• Corrección del factor de potencia: factor de
potencia de entrada del SAI cercano a 1 y
toma de corriente sinusoidal.

• Tiempo de funcionamiento ampliable
sin límite mediante el empleo de battery
cabinets;
• Las baterías no se activan durante los fallos
de red de <20 ms (alto tiempo de espera) o
cuando el suministro de entrada está entre
184 V y 276 V.

FUNCIÓN DE EMERGENCIA
Esta configuración garantiza el funcionamiento
de aquellos sistemas de emergencia que
necesitan una alimentación continua, fiable y
duradera aun en caso de caída de la red, como
los sistemas de iluminación de emergencia, los
sistemas de detección/extinción de incendios
y las alarmas. En caso de corte de suministro
eléctrico, el inversor entra en funcionamiento
y alimenta la carga con un arranque progresivo
(Soft Start), evitando la sobrecarga.

OPTIMIZACIÓN DE BATERÍA
El amplio rango de tensión de entrada y el
elevado tiempo de mantenimiento minimizan
el empleo de la batería e incrementan el
tiempo de vida y la eficiencia de la misma;
para interrupciones de alimentación
menores, la energía se obtiene a partir de
un grupo de condensadores dimensionados
adecuadamente.

EXPANSIBILIDAD DEL TIEMPO
DE FUNCIONAMIENTO
Se pueden conectar módulos de extensión
de batería para aumentar el tiempo de

• Tensión de salida ajustable (220/230/240 V);
• Configuración de suministros de doble
entrada (SDU 10000 DI y SDU 10000 DI ER);
• Auto restart cuando se restablece la
alimentación de red (programable a través de
software);
• Bypass activado: cuando la máquina se
desconecta se pasa automáticamente al
modo de bypass y de carga de batería;
• Desconexión de carga mínima;
• Advertencia de batería baja;
• Start-up delay;
• Control total por microprocesador y DSP;
• Bypass automático sin interrupción;
• Empleo de power module personalizados;
• Estado, mediciones y alarmas disponibles
a través de la pantalla estándar con
retroiluminación:
• Actualización digital del SAI (actualizable por
flash);
• Bases de salida protegidas mediante
interruptor térmico reseteable;
• Estándar de protección de realimentación:
para impedir que la energía se realimente de
vuelta a la red;
• Conmutación manual a bypass.

COMUNICACIÓN AVANZADA
• Comunicaciones avanzadas multiplataforma
para todos los sistemas operativos y
entornos de red: Shutdown software
PowerShield3, para la monitorización y el
apagado, para sistemas operativos Windows
10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 2012 y versiones
anteriores, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi,

internas y cargadores de baterías más
potentes para tiempos de funcionamiento más
largos.

Citrix XenServer y otros sistemas operativos
Unix;
Función Plug & Play;
Puerto USB;
Puerto serie RS232;
Slot para instalación de tarjetas de

ALTA FIABILIDAD DE LA BATERÍA

ENERGYSHARE

• Verificación automática y manual de la

Las bases de salida IEC de 10 A configurables
permiten la optimización del tiempo de

batería;

OTRAS CARACTERÍSTICAS

funcionamiento del SAI. Además, la gama
Sentinel Dual incluye versiones ER sin baterías

frecuencia y a su ventilador de control digital
y dependiente de la carga;
• Opción de bypass externo para

• Componente de rizado reducido (en
detrimento de las baterías) utilizando un

funcionamiento mediante la programación de
la desconexión de las cargas de baja prioridad

mantenimiento con conmutación sin
interrupción;
• Funcionamiento garantizado hasta 40 °C (los
componentes han sido diseñados para altas

sistema de descarga de ripple current de
bajo nivel (LRCD);
• Las baterías pueden ser sustituidas por
el usuario sin desconectar el equipo y sin
interrupción de la carga (Hot Swap);

ante un fallo de la red; alternativamente,
podrán activarse las cargas de emergencia que
normalmente no disponen de alimentación
con presencia de la alimentación de red.

temperaturas y quedan por tanto sujetos a

4. FIJAR LOS SOPORTES DEL RACK

90°

SELECCIÓN DEL MODO
OPERATIVO

Energy
Share

3. GIRAR EL SAI 90º

90°

menor estrés a temperaturas normales)
• Bases de salida IEC incorporadas con
protección térmica.

TowerRack

Hot swap
battery

2. GIRAR EL PANEL DE VISUALIZACIÓN E
INSERTARLO EN SU POSICIÓN

•
•
•
•

comunicaciones.

FACTOR DE POTENCIA
UNITARIO*
• Más potencia suministrada;
• Más potencia real de salida (W).

GARANTÍA DE DOS AÑOS

OPCIONES
MODELOS

ACCESORIOS
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352

ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS
Raíles universales para instalación en armarios de racks
Tarjeta paralelo*
Bypass manual monofásico
Bypass manual trifásico
Bypass manual modular monofásico*
Bypass manual modular trifásico*

ENTRADA
Doble entrada

No

Tensión nominal [V]

Tolerancia de tensión [V]

Sí
220 / 230 / 240

230 ±20%

400 ±20%
230 ±20%

184

318 / 184

Tensión mínima [V]
Frecuencia nominal [Hz]

50 / 60 ±5

Factor de potencia

BB SDU 180V B1
BB SDU 240V B1

BB SDU 240V HS A3
BB SDU 240V HS A5

>0.98
≤5%

BYPASS
Tolerancia de tensión [V]

180 / 264 (ajustable en modo ECO o SMART ACTIVE)

Tolerancia de frecuencia

Frecuencia seleccionada ± 5% (selección del usuario)

Tiempos de sobrecarga

<110% continua, 130% durante 1 h, 150% durante 10 min, más del 150% durante 3 segundos

SALIDA
19
”

0
64

0
64

1320

448

3U

BB SDU 096V A5 / SDU 096V M4
BB SDU 180V A3 / BB SDU 240V A3

13
1

40
0

Potencia nominal [VA]

4000

5000

6000

6000

8000

10000

10000

10000

8000

10000

Potencia activa [W]

3600

5000

6000

6000

8000

10000

10000

10000

8000

10000

Tensión nominal [V]

815

220 / 230 / 240 ajustable

Distorsión de tensión

<1% con carga lineal / <3% con carga no lineal

Frecuencia [Hz]

DETALLES
SDU 5000
SDU 6000

SDU 4000

CONECTOR DE
EXPANSIÓN DE
BATERÍA

CONECTOR DE
EXPANSIÓN DE
BATERÍA

SLOT PARA TARJETAS
DE COMUNICACIÓN

ENERGYSHARE
IEC 10 A CON
CORTACIRCUITOS

REGLETA DE BORNES DE
ENTRADA / SALIDA

SDU 8000 / SDU 8000 TM
SDU 10000 / SDU 10000 TM
SDU 10000 DI*

CONECTOR DE
EXPANSIÓN DE
BATERÍA

Tipo

VRLA AGM de plomo sin mantenimiento

Tiempo de carga

4-6 h

ESPECIFICACIONES GENERALES
Peso neto [kg]

38

45

46

20

19+53

20+62

21

19+53

20+62

PUERTO USB

Peso bruto [kg]

43

53

54

28

83

93

25

83

93

CONECTOR REPO

CONECTOR REPO

Dimensiones
(anchoxlargoxalto) [mm]

TARJETA PARALELO
(OPCIONAL)

TARJETA PARALELO
(OPCIONAL)

TOMAS DE
SALIDA

TOMAS DE SALIDA

131x640x448 tower
19”x640x3U rack

2x (131x640x448) tower - 2x (19”x640x3U) rack
versión ER (131x640x448) tower - (19”x640x3U) rack

780x555x(270+15)

2x (780x555x270) + H 15
versión ER (780x555x(270+15)
hasta 95% modo ON LINE, 98% modo ECO

Dispositivos de protección
Funcionamiento en paralelo

ACCESO A
CABLE DE
ENTRADA

SDU 10000 DI ER*

Dimensiones del embalaje
(alto x ancho x alto) [mm]
Eficiencia

Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - subtensión - temperatura - batería excesivamente baja
No

Tarjeta paralelo opcional

Comunicaciones

USB / RS232 / slot para interfaz de comunicaciones / REPO + Contacto de entrada

Conexión de entrada

Tomas de salida

MODULAR MANUAL
BYPASS

Normas

SLOT DE
COMUNICACIÓN

ACCESO AL CABLE DE
ENTRADA DE RED

TARJETA PARALELO
(OPCIONAL)

ACCESO AL CABLE DE
BYPASS
(SOLO PARA VERSIÓN DI)

Temperatura ambiente
para el SAI
Temperatura recomendada
para la vida de la batería
Rango de humedad relativa

FUSIBLES PARA LA
PROTECCIÓN DE CADA SAI

*ACCESO A CABLE
DE BYPASS
ACCESO A CABLE DE
SALIDA

3:1

PUERTO SERIE

PUERTO SERIE

ACCESO A CABLE DE
ENTRADA

Sinusoidal

PUERTO USB

ACCESO AL CABLE DE
LA CARGA

TOMAS DE SALIDA

≤5% en 20 ms

PUERTO SERIE

CONECTOR DE
EXPANSIÓN DE
BATERÍA

PUERTO USB
CONECTOR REPO

1.5%

Variación dinámica

BATERÍAS

ACCESO A CABLE
DE SALIDA

TOMA DE SALIDA
IEC 16 A CON
CORTACIRCUITOS

Variación estática

Factor de pico (Ipeak/Irms)

PUERTO SERIE
PLACA DE BORNES DE
CONTROL REMOTO

50 / 60 ajustable

Forma de onda

SDU 5000 PDIST
SDU 6000 PDIST
SDU 6000 ER*

SLOT DE COMUNICACIÓN

PUERTO USB

No
380 / 400 / 415
(3W+N+PE)
220 / 230 / 240
(1W+N+PE)

Distorsión de corriente

Dimensiones [mm]

SDU 8000
SDU
TM
10000 TM

*no apta para SDU 4000

BATTERY CABINET
MODELOS

SDU
10000 DI
ER

SDU
10000 DI

PROTECCIÓN TÉRMICA

Color
Nivel de ruido a 1 m
(Modo ECO) [dBA]
Equipo estándar suministrado

Bloque de terminales
Bloque de
terminales
+ 2 IEC 320
C13 + 1 IEC
320 C19

Bloque de terminales + 2 IEC
320 C19
PDIST: Bloque de terminales + 8
IEC 320 C13 + 2 IEC 320 C19

Bloque de terminales + 2 IEC 320 C13 + 3 IEC 320 C19

Directivas europeas: Directiva de baja tensión 2014/35/UE, Directiva de compatibilidad electromagnético EMC
2014/30/UE: Seguridad IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; cumple con RoHS
Clasificación de acuerdo con IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

0 °C - +40 °C
+20 °C - +25 °C
5-95% sin condensación
Negro RAL 9005
<48
Cable USB; juego de asas

SAI 3
SAI 2
SAI 1

* DI = DUAL INPUT (DOBLE ENTRADA)
ER =EXTENDED RECHARGE
(RECARGA AMPLIADA)

RPS SpA - Riello Power Solutions - Member of the Riello Elettronica Group
Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (Verona) - ITALY - Tel: +39 0442 635811
www.riello-ups.com

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Riello UPS no asume ningunar esponsabilidad por los errores que puedan aparecer en este documento.

MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTICOM 411
MULTI I/O
MULTIPANEL

SDU
10000

DATSDUA1Y20CRES

SOFTWARE
PowerShield3
PowerNetGuard

SDU 5000 SDU 6000
SDU 6000
SDU 4000 SDU 5000 SDU 6000
SDU 8000
ER
PDIST
PDIST

Ledinaire Proyector

Lighting

Material cubierta óptica/lente

Vidrio

Potencia de entrada inicial

50 W

Material de fijación

Acero

Tolerancia de consumo de energía

+/-10%

Dispositivo de montaje

MBA [ Anclaje montaje ajustable]

Forma cubierta óptica/lente

FT

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Acabado cubierta óptica/lente

Clara

Índice de fallos del equipo de control con una

Longitud global

204 mm

vida útil mediana de 50.000 h

Anchura global

39 mm

Mantenimiento lumínico con una vida útil

Altura global

281 mm

mediana* de 50.000 h

Área de proyección efectiva

0,044 m²

Color

ALU-GR

Condiciones de aplicación

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)

281 x 39 x 204 mm (11.1 x 1.5 x 8 in)

Rango de temperatura ambiente

-25 °C a +40 °C

Temperatura ambiente para rendimiento Tq

25 °C

Nivel máximo de regulación

-

Aprobación y aplicación
Código de protección de entrada

Ledinaire Proyector

penetración de polvo, protección

Datos de producto

frente a chorros de agua a presión]

Código de producto completo

871951450624499

Índice de protección frente a choque mecánico

IK07 [ IK07]

Nombre de producto del pedido

BVP154 LED52/857 PSU 50W VWB CE

Protección contra sobretensiones (común/

Nivel de protección contra

EAN/UPC - Producto

8719514506244

diferencial)

sobretensiones hasta 2 kV

Código de pedido

50624499

Cantidad por paquete

1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior

6

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

simétrico
Proyectores con tecnología LED para alumbrado general, de fácil instalación

L70

IP65 [ Protección frente a la

BVP154 LED52/857 PSU 50W VWB CE
- - 857 luz natural - Fuente de alimentación - Haz ancho

10 %

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)

5250 lm

Material SAP

911401851481

Tolerancia de flujo lumínico

+/-10%

Peso neto (pieza) SAP

1,280 kg

Eficacia de la luminaria LED inicial

105 lm/W

Corr. inic. de temperatura de color

5700 K

Índice de reproducción cromática

>80

Cromacidad inicial

<7 SDCM

Datos del producto
Plano de dimensiones

Información general

Tipo de LED engine

LED

Código de familia de lámparas

-

Color de la fuente de luz

857 luz natural

Datos técnicos de la luz

Fuente de luz sustituible

No

Ratio de flujo luminoso ascendente

0

Número de unidades de equipo

No

Post-top en ángulo de inclinación estándar

-

Driver/unidad de potencia/transformador

PSU [ Fuente de alimentación]

Entrada lateral en ángulo de inclinación

-

Driver incluido

Si

estándar

Tipo lente/cubierta óptica

GC [ Cristal transparente]

Apertura de haz de luz de la luminaria

100°

Operativos y eléctricos

Interfaz de control

No

Tensión de entrada

220-240 V

Conexión

Latiguillos/cables

Frecuencia de entrada

50 a 60 Hz

Cable

C1000 (C1K)

Corriente de arranque

0,9 A

Clase de protección IEC

Seguridad clase I

Tiempo de irrupción

0,01088 ms

Marca de inflamabilidad

NO [ No]

Factor de potencia (mín.)

0.9

Marca CE

Marcado CE

Certificado ENEC

No

Controles y regulación

Período de garantía

3 años

Regulable

Tipo de óptica al aire libre

Haz ancho simétrico

Flujo luminoso constante

No

Mecánicos y de carcasa

Número de productos en MCB de 16 A tipo B

47

Material de la carcasa

Aluminio fundido

Conforme con EU RoHS

Sí

Material del reflector

Policarbonato

Material óptico

PC

Datasheet, 2021, Marzo 18

Ledinaire floodlight BVP105/106

No

Datos sujetos a cambios
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Datos sujetos a cambios

Ledinaire Proyector

Mecánicos y de carcasa

Lighting

Ledinaire Proyector

Corr. inic. de temperatura de color

4000 K

Material de la carcasa

Aluminio fundido

Índice de reproducción cromática

80

Material del reflector

Policarbonato

Cromacidad inicial

<7 SDCM

Material óptico

PC

Potencia de entrada inicial

150 W

Material cubierta óptica/lente

Vidrio

Tolerancia de consumo de energía

+/-10%

Material de fijación

Acero

Dispositivo de montaje

MBA [ Anclaje montaje ajustable]

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Forma cubierta óptica/lente

FT

Índice de fallos del equipo de control con una

Acabado cubierta óptica/lente

Clara

vida útil mediana de 50.000 h

Longitud global

310 mm

Mantenimiento lumínico con una vida útil

Anchura global

60 mm

mediana* de 50.000 h

Altura global

380 mm

Área de proyección efectiva

0,11 m²

Condiciones de aplicación

Color

ALU-GR

Rango de temperatura ambiente

-25 °C a +40 °C

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)

380 x 60 x 310 mm (15 x 2.4 x 12.2 in)

Nivel máximo de regulación

-

BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE

IP65 [ Protección frente a la

Código de producto completo

871016333126399

penetración de polvo, protección

Nombre de producto del pedido

BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB
CE

frente a chorros de agua a presión]

LED module 15000 lm - 840 blanco neutro - Fuente de

L70

Datos de producto

Aprobación y aplicación
Código de protección de entrada

10 %

Índice de protección frente a choque mecánico

IK08 [ IK08]

EAN/UPC - Producto

8710163331263

Protección contra sobretensiones (común/

Nivel de protección contra

Código de pedido

33126399

diferencial)

sobretensiones de la luminaria hasta 4

Cantidad por paquete

1

kV en modo diferencial y 4 kV en

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior

2

modo común

Material SAP

911401733282

Peso neto (pieza) SAP

4,410 kg

alimentación - Ángulo de haz muy ancho 100°
Proyectores con tecnología LED para alumbrado general, de fácil instalación
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Datos del producto
Información general

Tipo de LED engine

15750 lm

Tolerancia de flujo lumínico

+/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial

105 lm/W

LED

Código de familia de lámparas

LED150 [ LED module 15000 lm]

Color de la fuente de luz

840 blanco neutro

Datos técnicos de la luz

Fuente de luz sustituible

No

Ratio de flujo luminoso ascendente

0

Número de unidades de equipo

No

Post-top en ángulo de inclinación estándar

0°

Driver/unidad de potencia/transformador

PSU [ Fuente de alimentación]

Entrada lateral en ángulo de inclinación

0°

Driver incluido

Si

estándar

Tipo lente/cubierta óptica

GC [ Cristal transparente]

Apertura de haz de luz de la luminaria

100°

Operativos y eléctricos

Interfaz de control

No

Tensión de entrada

220-240 V

Conexión

Latiguillos/cables

Frecuencia de entrada

50 o 60 Hz

Cable

C1000 (C1K)

Consumo de energía CLO inicial

-W

Clase de protección IEC

Seguridad clase I

Consumo medio de energía CLO

-W

Marca de inflamabilidad

NO [ No]

Consumo de energía CLO final

-W

Marca CE

Marcado CE

Corriente de arranque

3,52 A

Certificado ENEC

No

Tiempo de irrupción

0,0254 ms

Período de garantía

3 años

Factor de potencia (mín.)

0.9

Tipo de óptica al aire libre

Ángulo de haz muy ancho 100°

Flujo luminoso constante

No

Controles y regulación

Número de productos en MCB de 16 A tipo B

15

Regulable

Conforme con EU RoHS

Sí

Datasheet, 2021, Abril 1

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)

Plano de dimensiones

Ledinaire floodlight BVP105/106

No

Datos sujetos a cambios
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Datos sujetos a cambios
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APÈNDIX 4. PARALLAMPS

ANNEX XV INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DE CONTROL I CLORACIÓ. Apèndix 4

CTE

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP

Paràmetres del DB SU$ exigències de
Seguretat d’UtilitzacióL$FFHVVLELOLWDW

SU$-8

Ref. del projecte Reforma d'habitatges Passeig Joan de Borbó 44

MXOLRO

SÍ

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

NO

v.

NECESSITAT DE LA INSTAL·LACIÓ
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne  Na

és necessària doncs:

Ne =0,007450 Na =0,005500
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne > Na

és necessària doncs:

✔

* Edificis amb altura > 43m
* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.

PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ
Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Municipi:

Ϫ

Ae : (m ) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del perímetre considerat

Ϫ

C1 :

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts o

C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos o

C1 = 0,75

* edifici aïllat o

C1 = 1,00

* edifici situat a dalt d’un turó o

C1 = 2,00

Ϫ

Ne
FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE
L’EDIFICI

2

Coeficient relacionat amb l’entorn

· Ne =
Ϫ

Na
RISC ADMISSIBLE
DE L’EDIFICI

Ϫ

Ϫ

Ϫ

La Granada

Ng impactes / any km2 :

Ng u Ae u C1 u 10 6 =

C2 :

5,00

x 1.490,00 x

1,00

Estructura metàl·lica
i coberta:

coeficient segons tipus de
construcció

metàl·lica

C3 :

5,00

5,00

10-6

x

Ne = 0,007450

Estructura formigó
i coberta:

C2 = 0,50

metàl·lica

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 1,00

C2 = 2,00

fusta

C2 = 2,50

impactes /any

✔

metàl·lica

C2 = 2,00

formigó

C2 = 2,50

fusta

C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable o

C3 = 3,00

coeficient segons el contingut
de l’edifici

* edifici amb altres continguts o

C3 = 1,00

C4 :

* edifici no ocupat normalment o

C4 = 0,5

coeficient segons l’ús de l’edifici

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent

C4 = 3,00

* resta d’edificis o

C4 = 1,00

C5 :

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei

C5 = 5,00

necessitats de continuïtat de
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus o

C5 = 5,00

* resta d’edificis o

C5 = 1,00

·Na =

✔

Estructura fusta
i coberta:

C2 = 1,00

fusta

1.490,00 m2

✔

✔

imprescindible (hospitals, bombers,...) o

5,5
10  3 =
C2 u C 3 u C 4 u C5
1,00

u 1,00

5,5
u 1,00

u 1,00

10  3

✔

Na = 0,005500

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:
INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIÓ AL
LLAMP

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E
· NIVELL DE PROTECCIÓ
DE LA INSTAL·LACIÓ

segons el valor de la eficiència
mínima de la instal·lació, E
El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

L’edifici

No

4

0  E < 0,80

3

0,80  E < 0,95

2

0,95  E < 0,98

1

E t 0,98

E t1

Na
Ne

* Edificis amb altura > 43m
* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

disposarà d’un sistema de protecció al llamp

=1 

0,005500
0,007450

E t 0,26

✔  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

 la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

CTE

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP

Paràmetres del DB SU$ exigències de
Seguretat d’UtilitzacióL$FFHVVLELOLWDW

SU$-8

Ref. del projecte Ref. del projecte

MXOLRO

SÍ

Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 , RD 1371/2007 i les seves correccions d’errades (BOEs 20/12/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

NO

v.

NECESSITAT DE LA INSTAL·LACIÓ
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de l’edifici (Na) ✔
o Ne  Na

és necessària doncs:

Ne =0,004135 Na =0,011000
* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al risc admissible de l’edifici (Na)
o Ne > Na

és necessària doncs:

* Edificis amb altura > 43m
* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.

PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ
Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Municipi:

Ϫ

Ae : (m ) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del perímetre considerat

Ϫ

C1 :

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts o

C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos o

C1 = 0,75

* edifici aïllat o

C1 = 1,00

* edifici situat a dalt d’un turó o

C1 = 2,00

Ϫ

Ne
FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE
L’EDIFICI

2

Coeficient relacionat amb l’entorn

· Ne =
Ϫ

Na
RISC ADMISSIBLE
DE L’EDIFICI

Ϫ

Ϫ

Ϫ

La Granada

Ng impactes / any km2 :

Ng u Ae u C1 u 10 6 =

C2 :

5,00

x 827,00 x

1,00

Estructura metàl·lica
i coberta:

coeficient segons tipus de
construcció

metàl·lica

C3 :

5,00

5,00

10-6

x

Ne = 0,004135

Estructura formigó
i coberta:

C2 = 0,50

metàl·lica

formigó

C2 = 1,00

formigó

C2 = 1,00

C2 = 2,00

fusta

C2 = 2,50

✔

impactes /any

Estructura fusta
i coberta:

C2 = 1,00

fusta

827,00 m2

✔

metàl·lica

C2 = 2,00

formigó

C2 = 2,50

fusta

C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable o

C3 = 3,00

coeficient segons el contingut
de l’edifici

* edifici amb altres continguts o

C3 = 1,00

✔

C4 :

* edifici no ocupat normalment o

C4 = 0,5

✔

coeficient segons l’ús de l’edifici

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent

C4 = 3,00

* resta d’edificis o

C4 = 1,00

C5 :

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei

C5 = 5,00

necessitats de continuïtat de
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus o

C5 = 5,00

* resta d’edificis o

C5 = 1,00

·Na =

imprescindible (hospitals, bombers,...) o

5,5
10  3 =
C2 u C 3 u C 4 u C5
1,00

u 1,00

5,5
u 0,50

u 1,00

10  3

✔

Na = 0,011000

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:
INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIÓ AL
LLAMP

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E
· NIVELL DE PROTECCIÓ
DE LA INSTAL·LACIÓ

segons el valor de la eficiència
mínima de la instal·lació, E
El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

L’edifici

4

0  E < 0,80

3

0,80  E < 0,95

2

0,95  E < 0,98

1

E t 0,98

E t1

Na
Ne

* Edificis amb altura > 43m
* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

disposarà d’un sistema de protecció al llamp

=1 

Et

 la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

 la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria
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ANNEX XVI.- ESTUDI AMBIENTAL I MESURES CORRECTORES
1. JUSTIFICACIÓ GENERAL DEL PROJECTE
Aquest document forma part del projecte de “RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT
DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10”. El projecte es desenvolupa en dos àmbits diferents,
un per al nou bombament i l’altre per al nou dipòsit.
Segons la llei 21/2013, de 9 de desembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació
d’Impacte Ambiental de projectes, el present projecte, no es troba ni en l’Annex I ni en l’Annex II
d’aquesta llei, de tal forma que no és necessari realitzar l’estudi d’impacte ambiental.

2. SITUACIÓ
L’àmbit objecte del projecte se situa al terme municipal de La Granada, que es localitza a la
província de Barcelona, concretament a la comarca de l’Alt Penedès.
Les obres seran realitzades en les zones indicades en el plànols de la planta general
corresponents a cada actuació.
Els dos àmbits d’actuació del projecte es
coordenades UTM:

troben situats geogràficament en les següents

BOMBAMENT:

UTM-ETRS89 FUS 31N, X=393012.31 Y=4580660.71

DIPÒSIT:

UTM-ETRS89 FUS 31N, X=391849.54 Y=4581797.00

3. NORMATIVA VIGENT
La normativa que regeix aquest tipus d’estudis es contempla en els següents textos legals:
Normativa europea
-

Directiva 2011/92/UE sobre l’avaluació de les repercussions de determinats projectes
públics i privats sobre el medi ambient.

-

Directiva 2001/42, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en
el medi ambient. DOCE-L núm. 197, de 21.07.2001.

Normativa de l’Estat
-

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (BOE núm. 296, de 11 desembre
de 2013).
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Normativa de la Generalitat de Catalunya
-

DECRET 308/2011, de 5 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions
reglamentàries,referides a les matèries de competència del Departament de Territori i
Sostenibilitat. Entre aquestes, queda derogada el Decret 114/1988, de 7 d’abril,
d’avaluació d’impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 03.06.1988.

4. JUSTIFICACIÓ DE LA NO NECESSITAT D’E.I.A.
Una Avaluació de l’Impacte Ambiental es pot definir com el procés administratiu que segueixen
determinats projectes pels que, per llei, és obligatòria la seva aplicació.
Els projectes que obligatòriament han de sotmetre’s a aquest tràmit d’avaluació són els recollits
en l’Annex I de la Llei 21/2013 i els de l’Annex II de la mateixa llei quan així ho decideixi l’òrgan
Ambiental encarregat de realitzar la major part del tràmit d’avaluació, en virtut dels criteris recollits
en l’Annex III de la mateixa.
Entre les diferents activitats subjectes a un EIA que apareixen en la llei esmentada, una d’elles
és l’execució d’obres dintre d’espais protegits com són: la Xarxa natura 2000, els ENPE (Espais
Naturals de Protecció Especial) i els PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural).
Les actuacions previstes per a l’execució de les obres de construcció dels nous bombament i
dipòsit, objecte del present projecte, no es troben localitzades dins l’àmbit de cap d’aquestes
figures de protecció.
D’aquesta manera, és conclou que no és necessari la realització d’un Estudi d’Impacte Ambiental,
ja sigui perquè un projecte de construcció d’un bombament i un dipòsit, no es contempla
específicament ni en l’Annex I ni en l’Annex II de la Llei 21/2013 com a tipologia de projecte on la
redacció d’un EIA és obligatòria normativament, ni tampoc cap dels dos àmbits d’actuació on es
projecta la construcció d’aquestes noves infraestructures s’ubica en zones protegides subjectes a
un EIA (Veure plànols adjunts).

Localització
del Projecte

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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ANNEX XVII.- AFECCIONS A MEDI AMBIENT

1. INTRODUCCIÓ
L’objecte d’aquest annex és el de descriure les possibles afeccions i les mesures de
protecció al Pla d’Espais d’interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya en els
processos constructius que s’han previst en l’execució del Projecte “RENOVACIÓ DE
L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10”.

2. AFECCIONS A ESPAIS D’INTERÈS NATURAL
Les actuacions projectades no afecten cap espai de la Xarxa Natura 2000, espais
inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) o Espais Naturals de Protecció
Especial (ENPE).

3. AFECCIONS A LLERES PÚBLIQUES
Les actuacions contemplades en el present projecte no presenten cap afecció per
possibles abocaments a lleres fluvials ja que es tracta de la construcció d’un bombament i
un dipòsit de la xarxa de la subministrament d’aigua potable.
Les obres tampoc estan projectades dins d’àmbits fluvials classificats com a zones de
domini públic hidràulic, servitud o policia.

4. AFECCIONS A ZMT
Per la seva localització les actuacions no estan situades a la zona de domini públic
marítim terrestre (ZMT).
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EXPROPIACIONS

1.

INTRODUCCIÓ



Servitud de pas



Ocupació temporal

2.3.1.

EXPROPIACIÓ / AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ PERMANENT

L’annex d’expropiacions, servituds i ocupacions temporals recull la informació sobre el conjunt de

Consisteix en les superfícies necessàries que han de ser objecte de segregació a favor de l’ens

béns i drets afectats per l’execució del “Projecte constructiu de renovació de l’abastament del

d’Abastament d’Aigües – Aigües Ter – Llobregat en el cas de finques privades.

dipòsit de La Granada”.

2.

EXPROPIACIONS

2.1.

INTRODUCCIÓ

La superfície total d’ocupació definitiva és de 2.646,18.m². A continuació s’exposa una taula en la
qual es desglossen les superfícies d’ocupació definitiva diferenciades per naturalesa fiscal i
urbanística:

L’objectiu d’aquest annex és explicar i adjuntar els resultats de la determinació de les ocupacions
definitives, de les servituds i de les ocupacions temporals necessàries per a l’execució de les
obres recollides al projecte, així com descriure i valorar de forma justificada el cost estimat de les

RÚSTICA (m²)
URBANES (m²)
TOTAL (m²)

ocupacions necessàries que comporta l’execució de les obres del “Projecte constructiu de
renovació de l’abastament del dipòsit de La Granada”.

SUPERFÍCIES OCUPACIÓ
DEFINITIVA
PÚBLIC/PRIVAT
2.646,18
0
2.646,18

El projecte afecta finques de titularitat privada i pública del terme municipal de La Granada
2.3.2.

SERVITUD DE PAS SUBTERRANI D’AQÜEDUCTE / AUTORITZACIÓ DE PAS
PERMANENT

2.2.

RECOLLIDA DE DADES

S’han realitzat les següents consultes i s’han emprat la següent informació de partida.
Consultant la Direcció General del Cadastre. Les dades per a l’elaboració dels plànols amb les
parcelꞏles s’han obtingut a partir de la cartografia 1:5.000 proporcionada per la Direcció General

La servitud permanent de pas subterrani d’aqüeducte instalꞏlada en rasa es fixa en una franja de
3 metres centrats en l’eix de la conducció. Aquesta franja s’utilitzarà per a la construcció,
vigilància i manteniments de les instalꞏlacions i per la colꞏlocació de les arquetes i mitjans de
senyalització adequats.

del Cadastre de Barcelona. Aquesta cartografia s’ha ajustat a la topografia 1:200 o 1:250 del

En ella estarà prohibit fer treballs de labor, cavada o d’altre semblant, a una profunditat superior

projecte, obtenint els plànols parcelꞏlaris.

a 80 cm, dins de la franja del terreny referida a l’apartat anterior. De la mateixa manera estarà
prohibit plantar arbres o arbustos de tija alta dins de la franja de servitud.

2.3.

TIPUS D’AFECCIONS ADMINISTRATIVES. CRITERIS ADOPTATS

Les afeccions administratives poden ser de tres tipus, en funció de la durada i drets que es
perden sobre la propietat, són:


No es permetrà aixecar edificacions o construccions de qualsevol mena, encara que tinguin
caràcter provisional o temporal, així com construir clavegueres.
La superfície total d’ocupació per servitud de pas subterrani de d’aqüeducte és de 54,00 m² dels
quals 42,00 m² corresponen a trams que van sota vial públic, la resta 12,00 m² van per terrenys

Ocupació permanent / Expropiació

privats. A continuació s’exposa una taula en la qual es desglossen les superfícies d’ocupació per
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servitud de pas subterrani de conducció elèctrica o d’aqüeducte diferenciades per naturalesa

La valoració dels perjudicis únicament contempla aquells que es perceben en superfície, no

fiscal i urbanística:

tenint-se en compte aquells que poguessin aparèixer com a resultat de visites més detallades de
les finques i de les manifestacions que realitzin els titulars de les finques durant la tramitació dels
expedients.

RÚSTICA (m²)
URBANES (m²)
TOTAL (m²)

2.3.3.

SUPERFÍCIES OCUPACIÓ
DEFINITIVA
PÚBLIC/PRIVAT
54,00
0
54,00

La superfície total d’ocupació per ocupació temporal és de 132,65 m². A continuació s’exposa
una taula en la qual es desglossen les superfícies d’ocupació definitiva diferenciades per
naturalesa fiscal i urbanística:

SUPERFÍCIES OCUPACIÓ
DEFINITIVA
PÚBLIC/PRIVAT
430,99
0
430,99

OCUPACIÓ TEMPORAL / AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

L’ocupació temporal per a executar les obres està constituïda per les zones de terreny que

RÚSTICA (m²)
URBANES (m²)
TOTAL (m²)

s’utilitzaran per la normal execució d’aquestes, és a dir les zones destinades al trànsit de
maquinària, aplec de materials, de terres, camins provisionals i zones d’ús temporal per la
reposició dels serveis afectats, en definitiva, per tot allò que influeixi en el correcte funcionament
de les obres i que garanteixi un tractament adequat dels elements a reposar posteriorment.

2.4.

Un cop acabats els treballs els terrenys seran restituïts d’una forma sensiblement anàloga a

Les valoracions de les diferents afeccions (expropiació, servituds de pas i ocupació temporal),

l’actual.

són les següents:

RESUM DE LA VALORACIÓ

Per establir el límit d’ocupació temporal s’ha tingut en compte a més dels criteris de distàncies ja
definits, els següents criteris:


La no ocupació en la mesura que ha estat possible de tota mena d’elements constructius,

TOTAL (m²)
TOTAL (€)

EXPROPIACIÓ
2.646,18

SERVITUDS DE PAS
54,00

OCUPACIÓ TEMPORAL
430,.99

SUMA
10.140,01

edificacions, etc.


Minimitzar l’afecció a zones de bosc i conreus plurianuals.



Ocupar sempre que ha estat possible zones planeres per millorar els treballs de

El cost total de les afeccions d’expropiació, servituds de pas i ocupació temporal és de DEU MIL
CENT QUARANTA EUROS AMB UN CÈNTIM.

construcció.


Quan quedin petites zones de marge de finca aprofitar aquestes zones per aplec de
material.
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APÈNDIX 1: PLÀNOLS

ANNEX XVIII. – EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Apèndix 1
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RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

APÈNDIX 2: FITXES D’INFORMACIÓ PÚBLICA

ANNEX XVIII. – EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Apèndix 2

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

Nº de finca correlatiu en el T.M
Terme Municipal
Finca núm:
Cadastre:
Polígon:
Parcel∙la:
Titular:
Adreça del titular:
Expropiació:
Servitud de pas:
Ocupació Temporal:
Naturalesa fiscal:
Aprofitament:

1
La Granada
PR‐LGR‐001
08093A006000400000PB
6
40

Nº de finca correlatiu en el T.M
Terme Municipal
Finca núm:
Cadastre:
Polígon:
Parcel∙la:
Titular:
Adreça del titular:
Expropiació:
Servitud de pas:
Ocupació Temporal:
Naturalesa fiscal:
Aprofitament:

2
La Granada
PU‐LGR‐002
08093A006090050000PL
6
9005

16,32 m²
12,00 m²
39,81 m²
Rústica
V‐ Vinya secà

0,88 m²
42,00 m²
66,31 m²
Rústica
VT Camí de la Plana

Nº de finca correlatiu en el T.M
Terme Municipal
Finca núm:
Cadastre:
Polígon:
Parcel∙la:
Titular:
Adreça del titular:
Expropiació:
Servitud de pas:
Ocupació Temporal:
Naturalesa fiscal:
Aprofitament:

3
La Granada
PR‐LGR‐003
08093A006000420000PG
6
42

Nº de finca correlatiu en el T.M
Terme Municipal
Finca núm:
Cadastre:
Polígon:
Parcel∙la:
Titular:
Adreça del titular:
Expropiació:
Servitud de pas:
Ocupació Temporal:
Naturalesa fiscal:
Aprofitament:

4
La Granada
PR‐LGR‐004
08093A011000300000PP
11
30

1.047,83 m²
0,00 m²
145,92 m²
Rústica
V‐ Vinya secà

1.490,00 m²
0,00 m²
104,42 m²
Rústica
V‐ Vinya secà

ANNEX XVIII. – EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Apèndix 2

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

Nº de finca correlatiu en el T.M
Terme Municipal
Finca núm:
Cadastre:
Polígon:
Parcel∙la:
Titular:
Adreça del titular:
Expropiació:
Servitud de pas:
Ocupació Temporal:
Naturalesa fiscal:
Aprofitament:

5
La Granada
PU‐LGR‐005
08093A011000290000PT
11
29

91,15 m²
0,00 m²
74,53 m²
Rústica
I‐Improductiu

ANNEX XVIII. – EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Apèndix 2

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

APÈNDIX 3: FITXES INDIVIDUALITZADES

ANNEX XVIII. – EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Apèndix 3

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

PROJECTE:

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA DE LA GRANADA

MUNICIPI:
La Granada
COMUNITAT AUTÒNOMA:

PROVÍNCIA: BARCELONA
CATALUNYA

TERME MUNICIPAL
La Granada

MAIG‐
2021

MUNICIPI:
La Granada
COMUNITAT AUTÒNOMA:

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA DE LA GRANADA
PROVÍNCIA: BARCELONA
CATALUNYA

DATA:

MAIG‐
2021

FINCA NÚMERO
PR‐LGR‐001

DADES CADASTRALS
Titulars cadastrals: Masagué Martí, Jaime (Hereus de)‐
Ref.Cadastral: 08093A006000400000PB
Polígon
6
Parcel∙la:
40

Qualificació:
Classificació:

DATA:

PROJECTE:

Aprofitament: Vinya secà
Naturalesa:
Rústica

DADES URBANÍSTIQUES
zona agrícola especialitzada de vinya
sòl no urbanitzable

Titular:
Adreça:
Població
DADES D'AFECCIONS
Expropiació (m²)
16,32

Ocupació Temporal (m²)
39,81

Servitud de pas
(m²)
12,00

ANNEX XVIII. – EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Apèndix 3

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

PROJECTE:
PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA DE LA GRANADA
MUNICIPI:
La Granada
PROVÍNCIA:
BARCELONA
DATA:
MAIG‐2021
COMUNITAT AUTÒNOMA:
CATALUNYA
TERME MUNICIPAL
La Granada

FINCA NÚMERO
PU‐LGR‐002

DADES CADASTRALS
Titulars cadastrals: Ajuntament de La Granada
Ref.Cadastral: 08093A006090050000PL
Polígon
6
Aprofitament:
Parcel∙la:
9005
Naturalesa:

Qualificació:
Classificació:

PROJECTE:
PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA DE LA GRANADA
MUNICIPI:
La Granada
PROVÍNCIA:
BARCELONA
DATA:
MAIG‐2021
COMUNITAT AUTÒNOMA:
CATALUNYA

Camí
Rústica

DADES URBANÍSTIQUES
zona agrícola especialitzada de vinya
sòl no urbanitzable

Titular:
Adreça:
Població

Expropiació (m²)
0,88

DADES D'AFECCIONS
Ocupació Temporal (m²)
66,31

Servitud de pas (m²)
42,00

ANNEX XVIII. – EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Apèndix 3

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

PROJECTE:
PROJECTE:

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA DE LA GRANADA

MUNICIPI:
La Granada
COMUNITAT AUTÒNOMA:

PROVÍNCIA: BARCELONA
CATALUNYA

TERME MUNICIPAL
La Granada
DADES CADASTRALS
Titulars cadastrals: ‐ Pons i Font Elaboradors, SL
Ref.Cadastral: 08093A006000420000PG
Polígon
6
Parcel∙la:
42

Qualificació:
Classificació:

DATA:

MAIG‐
2021

MUNICIPI:
La Granada
COMUNITAT AUTÒNOMA:

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA DE LA GRANADA
PROVÍNCIA: BARCELONA
CATALUNYA

DATA:

MAIG‐
2021

FINCA NÚMERO
PR‐LGR‐003

Aprofitament: Vinya secà
Naturalesa:
Rústica

DADES URBANÍSTIQUES
zona agrícola especialitzada de vinya
sòl no urbanitzable

Titular:
Adreça:
Població

Expropiació (m²)
1.047,83

DADES D'AFECCIONS
Ocupació Temporal (m²)
145,92

Servitud de pas (m²)
0,00

ANNEX XVIII. – EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Apèndix 3

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

PROJECTE:

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA DE LA GRANADA
PROVÍNCIA
MUNICIPI:
La Granada
:
BARCELONA
DATA:
COMUNITAT AUTÒNOMA:
CATALUNYA
TERME MUNICIPAL
La Granada

PROJECTE:
MAIG‐
2021

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA DE LA GRANADA

MUNICIPI:
La Granada
COMUNITAT AUTÒNOMA:

PROVÍNCIA: BARCELONA
CATALUNYA

DATA:

MAIG‐
2021

FINCA NÚMERO
PR‐LGR‐004
DADES CADASTRALS

Titulars cadastrals: ‐
Ref.Cadastral
:
08093A011000300000PP
Aprofitament
:
Vinya secà
Naturalesa:
Rústica

Polígon
Parcel∙la:

11
30

Qualificació:
Classificació:

DADES URBANÍSTIQUES
zona agrícola especialitzada de vinya
sòl no urbanitzable

Titular:
Adreça:
Població

Expropiació (m²)
1.490,00

DADES D'AFECCIONS
Ocupació Temporal (m²)
104,42

Servitud de pas (m²)
0,00

ANNEX XVIII. – EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Apèndix 3

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

PROJECTE:

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA DE LA GRANADA

MUNICIPI:
La Granada
COMUNITAT AUTÒNOMA:

PROVÍNCIA: BARCELONA
CATALUNYA

TERME MUNICIPAL
La Granada

DATA:

PROJECTE:
MAIG‐
2021

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA DE LA GRANADA

MUNICIPI:
La Granada
COMUNITAT AUTÒNOMA:

PROVÍNCIA: BARCELONA
CATALUNYA

DATA:

MAIG‐
2021

FINCA NÚMERO
PU‐LGR‐005
DADES CADASTRALS

Titulars cadastrals: ‐
Ref.Cadastral: 08093A011000290000PT
Polígon
11
Parcel∙la:
29

Qualificació:
Classificació:

Aprofitament: Improductiu
Naturalesa:
Rústica

DADES URBANÍSTIQUES
zona agrícola especialitzada de vinya
sòl no urbanitzable

Titular:
Adreça:
Població

Expropiació (m²)
91,15

DADES D'AFECCIONS
Ocupació Temporal (m²)
74,53

Servitud de pas (m²)
0

ANNEX XVIII. – EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Apèndix 3

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

APÈNDIX 4: TAULA RESUM

ANNEX XVIII. – EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Apèndix 4

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

Nº de
finca
correlatiu

Codi finca
(PU=pública)
Terme municipal (PR=privada)

Referència cadastral

Polígon

Parcel∙la Naturalesa

Nom del titular cadastral

Adreça del titular cadastral

Expropia Servituds de
ció (m²) pas (m²)

Ocupació
temporal (m²)

1

La Granada

PR‐LGR‐001

08093A006000400000PB

6

40

Rústica

16,32

12,00

39,81

2

La Granada

PU‐LGR‐002

08093A006090050000PL

6

9005

Rústica

0,88

42,00

66,31

3

La Granada

PR‐LGR‐003

08093A006000420000PG

6

42

Rústica

1.047,83

0,00

145,92

4

La Granada

PR‐LGR‐004

08093A011000300000PP

11

30

Rústica

1.490,00

0,00

104,42

5

La Granada

PU‐LGR‐005

08093A011000290000PT

11

29

Rústica

91,15

0

74,53

ANNEX XVIII. – EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Apèndix 4

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

SERVEIS AFECTATS

Es presenten a continuació les gestions realitzades a les diferents empreses de serveis existents
a l’indret per l’execució del “Projecte constructiu de renovació de l’abastament del dipòsit de La
Granada”.
No consta cap afecció a l’àmbit de projecte.
Es recomana que abans de l’execució de les obres, es revisi la documentació per millorar el grau
de definició dels serveis que puguin haver estat remodelats o ampliats a l’àmbit del projecte.
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RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

SERVEIS AFECTATS

Es presenten a continuació les gestions realitzades a les diferents empreses de serveis existents
a l’indret per l’execució del “Projecte constructiu de renovació de l’abastament del dipòsit de La
Granada”.
No consta cap afecció a l’àmbit de projecte.
Es recomana que abans de l’execució de les obres, es revisi la documentació per millorar el grau
de definició dels serveis que puguin haver estat remodelats o ampliats a l’àmbit del projecte.
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Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895577 para la
afectación AT-MT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.05.07 14:00:23 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895577 para la
afectación BT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.05.07 14:00:24 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895578 para la
afectación AT-MT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.05.07 14:00:29 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895578 para la
afectación BT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.05.07 14:00:29 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895579 para la
afectación AT-MT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
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Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895579 para la
afectación BT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.05.07 14:00:35 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895580 para la
afectación AT-MT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.05.07 14:00:43 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895580 para la
afectación BT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.05.07 14:00:43 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895581 para la
afectación AT-MT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
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Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895581 para la
afectación BT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895582 para la
afectación AT-MT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895582 para la
afectación BT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895583 para la
afectación AT-MT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.05.07 14:01:01 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895583 para la
afectación BT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895584 para la
afectación AT-MT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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Ref: Solicitud de Información de servicios 568332 en la petición 14895584 para la
afectación BT
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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Location: Barcelona

Ref: 568332
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/05/2021 , Ref: 568332 , les comunicamos que
no tenemos constancia de la existencia de servicios de nuestra red de distribución
en la zona indicada en su solicitud.
No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.
Saludos,

Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.
Con relación a su solicitud número 568332, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.
No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.
•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

•

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

•

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

•

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

•

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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•

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

•

En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

•

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

•

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

•

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
•

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

•

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

•

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.

•

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

•

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

•

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

•

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:
o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.
• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

OFICINA TÉCNICA

Dirección:.....................................................................................................................

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

Tel:.................................
Fax:................................

08003. BARCELONA.
O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..
- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………
- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….
- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….
- Observaciones:……………………………………………………………………………….
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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Ejemplo de visualización

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.
o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.
o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:
·

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

·

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.
Con relación a su solicitud número 568332, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.
No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.
•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

•

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

•

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

•

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

•

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

1 de 9

•

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

•

En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

•

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

•

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

•

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
•

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

•

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

•

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.

•

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

•

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

•

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

•

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:
o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.
• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

5 de 9
4 de 9

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

OFICINA TÉCNICA

Dirección:.....................................................................................................................

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

Tel:.................................
Fax:................................

08003. BARCELONA.
O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..
- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………
- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….
- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….
- Observaciones:……………………………………………………………………………….
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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Ejemplo de visualización

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.
o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.
o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:
·

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

·

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.
Con relación a su solicitud número 568332, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.
No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.
•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

•

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

•

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

•

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

•

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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•

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

•

En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

•

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

•

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

•

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
•

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

•

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

•

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.

•

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

•

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

•

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

•

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:
o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.
• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

OFICINA TÉCNICA

Dirección:.....................................................................................................................

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

Tel:.................................
Fax:................................

08003. BARCELONA.
O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..
- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………
- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….
- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….
- Observaciones:……………………………………………………………………………….
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)

6 de 9
7 de 9

Ejemplo de visualización

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.
o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.
o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:
·

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

·

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.
Con relación a su solicitud número 568332, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.
No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.
•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

•

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

•

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

•

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

•

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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•

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

•

En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

•

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

•

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

•

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
•

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

•

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

•

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.

•

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

•

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

•

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

•

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:
o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.
• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

OFICINA TÉCNICA

Dirección:.....................................................................................................................

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

Tel:.................................
Fax:................................

08003. BARCELONA.
O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..
- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………
- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….
- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….
- Observaciones:……………………………………………………………………………….
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)

6 de 9
7 de 9

Ejemplo de visualización

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.
o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.
o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:
·

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

·

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.
Con relación a su solicitud número 568332, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.
No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.
•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

•

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

•

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

•

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

•

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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•

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

•

En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

•

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

•

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

•

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
•

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

•

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

•

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.

•

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

•

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

•

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

•

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:
o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.
• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

OFICINA TÉCNICA

Dirección:.....................................................................................................................

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

Tel:.................................
Fax:................................

08003. BARCELONA.
O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..
- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………
- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….
- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….
- Observaciones:……………………………………………………………………………….
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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Ejemplo de visualización

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.
o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.
o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:
·

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

·

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.
Con relación a su solicitud número 568332, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.
No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.
•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

•

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

•

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

•

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

•

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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•

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

•

En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

•

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

•

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

•

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
•

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

•

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

•

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.

•

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

•

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

•

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

•

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:
o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.
• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

OFICINA TÉCNICA

Dirección:.....................................................................................................................

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

Tel:.................................
Fax:................................

08003. BARCELONA.
O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..
- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………
- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….
- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….
- Observaciones:……………………………………………………………………………….
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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Ejemplo de visualización

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.
o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.
o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:
·

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

·

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en
proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante
NEDGIA):
•

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

•

El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

•

Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las
redes de NEDGIA.

•

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la información.

•

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

•

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

•

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documentación es uinicio@nedgia.es:

•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

•

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.
o

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.
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o

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE

•

100 naranja:



designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.

gas no supere los 30 mm por segundo.

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que

•

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

•

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá

definido en los planos de servicios suministrados.

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.
•

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales

Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

de obra.
•

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de

•

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización

•

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular,
•

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
•

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

•

luz…etc.)
•

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico

suministro de gas.
•

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

tabla resumen:

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

DISTANCIA

bocaría en una perforación de la tubería.
•

CRUCE

PARALELISMO

MOP < 5 bar

0,2 m

0,2 m

MOP >= 5 bar(*)

0,2 m

0,4 m

MOP < 5 bar

0,6 m

0,4 m

MOP >= 5 bar (*)

0,8 m

0,6 (1) m

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

MÍNIMA

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el
mismo.
•

RANGO

Recomendada

En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia
de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas

o

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE

durante todos los días del año)

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la

ESTAS

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la

EL LUGAR DE TRABAJO

INSTRUCCIONES

ESTARÁN

DISPONIBLES

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.
•

Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

•

Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo
o lateralmente requerirán especial atención.

•

Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instalaciones de gas.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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PERMANENTEMENTE

EN

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente dirección:

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a
través de la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................

OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

Tel: ...............................................................
Fax: ..............................................................

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es

-

Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Lugar de las obras: ........................................................................................................................

-

Denominación de la obra: ..............................................................................................................

-

Objeto de la obra: ...........................................................................................................................

-

Fecha de inicio de ejecución de obras: .........................................................................................

-

Duración prevista de las obras: .....................................................................................................

-

Nombre del Jefe de Obra: .............................................................................................................

-

Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ....................................................................................

-

Observaciones: ..............................................................................................................................

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR

Ejemplo de visualización

NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.
o

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:


La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.



Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz…etc.)
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
568332-14895593
Barcelona, a 07/05/2021
Estimados Señores,
Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
568332-14895594
Barcelona, a 07/05/2021
Estimados Señores,
Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
568332-14895595
Barcelona, a 07/05/2021
Estimados Señores,
Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
568332-14895596
Barcelona, a 07/05/2021
Estimados Señores,
Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
568332-14895597
Barcelona, a 07/05/2021
Estimados Señores,
Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
568332-14895598
Barcelona, a 07/05/2021
Estimados Señores,
Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
568332-14895599
Barcelona, a 07/05/2021
Estimados Señores,
Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
568332-14895600
Barcelona, a 07/05/2021
Estimados Señores,
Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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S/Referencia:
N/Referencia:

568332-14895601

Fecha:

07/05/2021

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(391855.447/4581795.874)
Projecte: 568332
Coordenades: 391855.447,4581795.874

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:
N/Referencia:

568332-14895602

Fecha:

07/05/2021

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(392825.025/4580468.547)
Projecte: 568332
Coordenades: 392825.025,4580468.547

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:
N/Referencia:

568332-14895603

Fecha:

07/05/2021

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(392825.025/4580594.772)
Projecte: 568332
Coordenades: 392825.025,4580594.772

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:
N/Referencia:

568332-14895604

Fecha:

07/05/2021

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(392825.025/4580720.997)
Projecte: 568332
Coordenades: 392825.025,4580720.997

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:
N/Referencia:

568332-14895605

Fecha:

07/05/2021

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(392889.771/4580803.406)
Projecte: 568332
Coordenades: 392889.771,4580803.406

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:
N/Referencia:

568332-14895606

Fecha:

07/05/2021

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(393003.525/4580468.547)
Projecte: 568332
Coordenades: 393003.525,4580468.547

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:
N/Referencia:

568332-14895607

Fecha:

07/05/2021

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(393003.525/4580594.772)
Projecte: 568332
Coordenades: 393003.525,4580594.772

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:
N/Referencia:

568332-14895608

Fecha:

07/05/2021

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(393003.525/4580720.997)
Projecte: 568332
Coordenades: 393003.525,4580720.997

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.





 







 !"
   
 

 !" #$%&%%

'(!"' #"' #!)"''* 

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.05.07 14:02:47 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

#$%&%

 
 

 + !" #!' "

  !" #-"

 $' ,"

'"''

#"!,$' 1! ##"  #'1 ##" !-" #

"!&

  

  

.-'' #"' #!)"''* +

$ #"-'

$ #"/ '- 0 "' #

'%(%

' '""& %

  3456474 

"'#!"-

82 % 

2
,2 + %

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

APÈNDIX 1: PLÀNOLS

ANNEX XVIII. – EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Apèndix 1
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ANNEX XIX.- PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES
1. QUADRE RESUM DE LES DADES PRINCIPALS
1.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
- Emplaçament de les obres:

La Granada
Alt Penedès (Barcelona)

- Tipologia de l’actuació:

Renovació de la xarxa en alta

1.2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Les actuacions necessàries per poder dur a terme les obres de renovació de l’abastament del
dipòsit de La Granada, consistents en:


Arqueta de derivació cap a l’estació impulsió



Estació d’impulsió i cloració



Derivació de l’arqueta dels dipòsits a dipòsit nou



Dipòsit nou



Arqueta de subministrament d’aigua a La Granada



Trasllat de quadres elèctrics i de comandament a nova sala de quadres



Electrificació i comunicació

1.3. CARACTERÍSTIQUES ECONÒMIQUES
- Pressupost d’Execució Material:

1.101.785,40 €

- Pressupost d’execució per contracte (sense IVA):

1.311.124,62 €

- Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs):

1.586.460,79 €

- Pressupost per Coneixement de l’Administració:

1.656.727,76 €

ANNEX XIX.- PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES - 1
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2. INSTALꞏLACIONS PRINCIPALS
2.1. ESTACIÓ D’IMPULSIÓ


Bombes: APP21-65 C de sulzer o equivalent



Altura manomètrica: 30 mca



Cabal: 0.0231 m3/s



Configuració: 1+1 amb variador



Calderí hidropneumàtic vertical: V=1.000 l, PN 16 bar



Potència instalꞏlada: 30 kW

2.2. DIPÒSIT DE REGULACIÓ



Volum: 550 m3 x 2 cambres



Cabal d’entrada: 0.0231 m3/s en canonada DN 150



Cabal de sortida: 0.0231 m3/s en canonada DN 200



Sobreeixidor: DN 250



Canonada desguàs del sobreeixidor: acer DN 200 mm



Desguàs de fons: DN 150 mm

ANNEX XIX.- PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES - 2
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ANNEX XX
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ANNEX XX.- PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
Concepte

Valor %

Import

PEM

1.101.785,40

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

1.101.785,40

el pressupost d'execució material puja a l'expressada quantitat de UN MILIÓ CENT U MIL SETCENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS.
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
Benefici Industrial
13,00 %
Despeses Generals
6,00 %
Suma PEC
IVA 21,00 %
Subtotal

1.101.785,40
143.232,10
66.107,12
1.311.124,62
275.336,17
1.586.460,79

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)

1.311.124,62

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantitat de: UN MILIÓ TRES-CENT ONZE
MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)

1.586.460,79

Aquest pressupost d'execució per contracte IVA inclòs, puja la quantitat d’UN MILIÓ CINCCENTS VUITANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)
Despeses mitjans propis
0
Direcció d'obra i Coord. S i S
49.691,70
Expropiacions
-49.691,70
IVA
21,00 %
10.435,26
60.126,96
TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

1.586.460,79

10.140,01

60.126,96
1.656.727,76

Aquest pressupost pel coneixement de l'administració puja la quantitat de: UN MILIÓ SISCENTS CINQUANTA-SIS MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS
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Doble capa brea amb
impermeabilitzant i acabat
amb tela asfàltica EPDM

Claraboia bivalva

5cm de pinyolet 20/40mm

297.70

Planxa de neoprè
e=10mm

5cm de capa de compressió
HA-35/P/20/I

C'

C'

Remat pedra artificial

A

B

Planxa de neoprè
e=10mm
De 0 a 15cm
de formigó cel.lular
formació de pendents

296,35

1%

1%

2.70

295.00

Forjat de placa alveolar
HA-40/B/20/IIa

Terreny natural

295.70
Terreny natural

294.30

Solera formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

1.00
0.38

Junta KAB 25cm

292.00

1%

4.10

0.30
0.20
293,70

10.00

E

Junta KAB 25cm

0.30 0.50

291,50

294.30

E

10cm formigó de neteja
HL-150/P/20

Solera formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

D'

D'

10cm formigó de neteja
HL-150/P/20

Escala prefabricada

1%

1%

3.70

Murs de formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

292.00

292.00

294.30

0.50 0.30

15.90

Secció B-B'

297.70
Planxa de neoprè
e=10mm

Remat pedra artificial

De 0 a 15cm
de formigó cel.lular
formació de pendents

5cm de capa de compressió
HA-35/P/20/I

A

B'

Planxa de neoprè
e=10mm
Claraboia bivalva

5cm de pinyolet 20/40mm

Doble capa brea amb
impermeabilitzant i acabat
amb tela asfàltica EPDM

De 0 a 15cm
de formigó cel.lular
formació de pendents

297.70

Doble capa brea amb
impermeabilitzant i acabat
amb tela asfàltica EPDM

297.70

0.70
5cm de capa de compressió
HA-35/P/20/I

Remat pedra artificial

296,35

295.00

294.30

2.70

295.70

Forjat de placa alveolar
HA-40/B/20/IIa

Terreny natural

Forjat de placa alveolar
HA-40/B/20/IIa

Terreny natural

294.30

Terreny natural

294.30

294.30

294.30

294.30
5.50

3.70
5.50

Murs de formigó
HA-30/F/12/IV-Qa
5.50

Escala prefabricada
10cm formigó de neteja
HL-150/P/20

2.60

Solera formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

6.70

2.80

Junta KAB 25cm

292.00

1%

2.60

0.30 0.20

291.50

10cm formigó de neteja
HL-150/P/20

Solera formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

291.50

3.10

10cm formigó de neteja
HL-150/P/20

0.40

Solera formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

Solera formigó
HA-30/F/12/IV-Qa
10cm formigó de neteja
HL-150/P/20

0.10
0.30

1.25

Junta KAB 25cm
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0.20
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9.40
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0.50 0.30
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Tapa 1.2x1.2 d'acer
llagrimada e=3mm

Doble capa brea amb
impermeabilitzant i acabat
amb tela asfàltica EPDM

5cm de capa de compressió
HA-35/P/20/I

De 0 a 15cm
de formigó cel.lular
formació de pendents

Planxa de neoprè
e=10mm

Tapa 1.2x1.2 d'acer
llagrimada e=3mm

5cm de pinyolet 20/40mm

Escala prefabricada

Escala prefabricada

295.70

295.00

295.70

295.00

Terreny natural

Terreny natural

294.30

294.30
3.70
Murs de formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

Escala prefabricada

Murs de formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

Escala prefabricada

Junta KAB
25 cm

Junta KAB
25 cm

292.00

1%

1%

1%

Solera formigó
HA-30/F/12/IV-Qa
10cm formigó de neteja
HL-150/P/20

0.30 0.50

11.55

1.50

1.95

0.50

1.95

1.50

11.55

0.50 0.30

32.10

Secció D-D'

Doble capa brea amb
impermeabilitzant i acabat
amb tela asfàltica EPDM

5cm de capa de compressió
HA-35/P/20/I

Remat pedra artificial

De 0 a 15cm
de formigó cel.lular
formació de pendents

Remat pedra artificial

5cm de pinyolet 20/40mm

296,35

296,35

0.70

Forjat de placa alveolar
HA-40/B/20/IIa

295.00

295.70

295.70

295.00

Terreny natural

Terreny natural

294.30

294.30

Murs de formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

3.70

Murs de formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

Junta KAB
25 cm

4.80

Junta KAB
25 cm

292.00

1%

292.00

1%
0.40

Solera formigó
HA-30/F/12/IV-Qa
10cm formigó de neteja
HL-150/P/20
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COTA TERRENY

COTA PAVIMENTACIÓ 294.30

COTA TERRENY

COTA PAVIMENTACIÓ 294.30

COTA TERRENY

COTA TERRENY

COTA PAVIMENTACIÓ 294.65

COTA PAVIMENTACIÓ 294.30

292.00

292.00
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294.30
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A

B
31.50

0.50

15.00

0.50

15.00

0.50

0.50

Registre accés canonades

80 x 80 cm

80 x 80 cm

Ventilació

Ventilació

1%

Ventilació

1%

Ventilació

C'

C'

Registre accés canonades

296.20

296.20

Canonada amb 1% de pendent

Canonada amb 1% de pendent

1%

1%

10.00

Ventilació

Ventilació

Ventilació

11.00

Ventilació

Boca d'home accés dipòsit

Boca d'home accés dipòsit

100 x100 cm

100 x100 cm

Boca presa de mostres

2.00

Boca presa de mostres

D'

D'
0.75

0.50

Barana de protecció

0.50

Barana de protecció

0.44

0.48

1.15

7.65

10.15
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Claraboia bivalva
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ARMAT MUR DE FORMIGÓ
(escala 1/50)
D1

Ø16 c/0,20
Ø16 c/0,20

JUNTA DE
FORMIGONAT ESTANCA
E 1/10
ARMADURA DEL MUR

Ø16 c/0,20

DETALL DE 'BERENJENO'

0.35

Ø8/25cm.

ESCALA 1/10
Ø16 c/0,20

JUNTA DE FORMIGONAT
SUPERFICIE RUGOSA

Ø16 c/0,20

JUNTA WATER-STOP
DE 0,20 EN P.V.C.

FORJAT

JUNTA DE FORMIGONAT AMB BANDA
D'ESTANQUEITAT DE 23cm.

Ø16 c/0,20

DETALL TROBADA MUR EN PLANTA

BERENJENO SEGONS DETALL

ESCALA 1/10

DETALL DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓ
ESCALA 1/10

Ø16 c/20 cm

5.35
5.00

Ø20 c/10 cm
#Ø16 c/20 cm

Ø20 c/20 cm
Ø16 c/20 cm

DETALL NUS SOLERA
ESCALA: 1/50

0.50

0.50

0.10

0.10
JUNTA KAB

Ø20 c/10 cm
0.50 0.50

0.85

1.55

junta de
formigonat
estanca

0.50

0.50

NOTA: VEURE REFORÇOS D'ARMADURES DE MURS
AL CROQUIS DE L'ANNEX DE CÀLCULS ESTRUCTURALS
ABANS DE DISPOSAR EL FORMIGÓ DE NETEJA ES DISPOSARAN 25 CM DE CAPA GRANULAR
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Doble capa brea amb
impermeabilitzant i acabat
amb tela asfàltica EPDM

Remat pedra artificial

A

B

Planxa de neoprè
e=10mm
De 0 a 15cm
de formigó cel.lular
formació de pendents

Claraboia bivalva

5cm de pinyolet 20/40mm
Planxa de neoprè
e=10mm

5cm de capa de compressió
HA-35/P/20/I

296,35

1%

1%

Forjat de placa alveolar
HA-40/B/20/IIa
2.70

295.00

292.00

292.00

294.30

1%

1%

Murs de formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

4.35

10cm formigó de neteja
Solera formigó
HL-150/P/20
HA-30/F/12/IV-Qa

Escala prefabricada
amb aros de protecció

Junta elastomèrica
25cm

1.00
0.38

292.00

1%

293,70

291,50

294.30

E

10cm formigó de neteja
HL-150/P/20

Solera formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

E

0.30 0.50

Junta elastomèrica
25cm

1.25

8.07

A

B'

Secció B-B'

Planxa de neoprè
e=10mm
Claraboia bivalva

5cm de pinyolet 20/40mm

De 0 a 15cm
de formigó cel.lular
formació de pendents

Planxa de neoprè
e=10mm

Doble capa brea amb
impermeabilitzant i acabat
amb tela asfàltica EPDM

5cm de capa de compressió
HA-35/P/20/I

Remat pedra artificial

296,35

295.00

Forjat de placa alveolar
HA-40/B/20/IIa

294.30

294.30

294.30

5.50
3.68

Murs de formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

Junta elastomèrica
25cm

2.60

292.00

2.80

1%

291.50

291.50
10cm formigó de neteja
HL-150/P/20

Solera formigó
HA-30/F/12/IV-Qa

Solera formigó
HA-30/F/12/IV-Qa
10cm formigó de neteja
HL-150/P/20

Junta elastomèrica
25cm

Secció E-E'
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Formació de forat en forjat de placa alveolar
per pas d'home

PLACA ALVEOLAR
SECCIÓ TRANSVERSAL Cotes en mm.

PES:475 DN/m.
1158
35

85

35

120

120

38
60

12 36 12

129.29

21

0

230
120

10x45°

Secció longitudinal

61.5

120
1200

15
30

40

30

Peça
metàl·lica de
recolzament

R55

Y
Z
W

40.5 16

R3

20

280

R60

R3

5

X

207
350

30

20

5x45°

45

75

45

Secció
transversal

D1. Recolzament d'Alveoplaca sobre mur
Armat de moments negatius
Capa de compressió
Armat de repartiment
1 Ø corregut

ALVEOPLACA

Cèrcol
Barra
d'enllaç cada
60 cm

D2. Recolzament d'Alveoplaca sobre biga
Armat de moments negatius

Muro de formigó

OBSERVACIÓ: Quan el forjat hagi d'estar
sotmès a ambients molt calurosos,
convindrá col·locar l'armadura de
repartiment sobre la dels negatius, sense
baixar la posició d'aquesta

Part superior de la biga que es
formigonarà després de col·locar
l'Alveoplaca

Secció per la junta entre alveoplaques

Capa de compressió
Armat de repartiment

ALVEOPLACA

Estreps de la biga

Part inferior de la biga,
formigonada abans de
col·locar l'Alveoplaca

Secció per la junta entre alveoplaques

SECCIÓ D'IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA
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Dipòsit E

Dipòsit D

C'

C

QUADRE

POSTA A TERRA

A'

LLEGENDA XARXA TERRES
XARXA EQUIPOTENCIAL DE TERRES CU NÚ 35mm2
PICA DE TERRES
ARQUETA 40x40cm
POSTA A TERRA BAIXA TENSIÓ
CABLE DE TERRA CU AÏLLAT 50mm2
CAIXA DE TERRES

ESQUEMA CONNEXIONAT TERRA B.T.
A QUADRES
EQUIPS
I SERVEIS

CAIXA AMB
BARRA DE
CONNEXIÓ
CAIXA AMB
PONT DE
COMPROBACIÓ

XARXA EQUIPOTENCIAL
P. A T. COMPLEX

ELÈCTRODE
P. A T.
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F-8
-Q
F-8 1
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4-Q
1

QUADRE
EX

EX

F-10-Q1

F-10-Q1
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LLEGENDA ELECTRICITAT
ENDOLL TRIFÀSIC IP67
ENDOLL BIPOLAR IP67
SAFATA ELÈCTRICA PER TERRA
SAFATA ELÈCTRICA SUSPESA

EX

EXTRACTOR 0,09KW TRIFÀSIC
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Dipòsit E

1
IL-1-Q1

IL.E-1-Q1

QUADRE

IL-2-Q1

Dipòsit D

IL-2-Q1

IL-3-Q1

IL-3-Q1

IL-3-Q1

2
IL.E-1-Q1

IL.E-1-Q1

IL-3-Q1

IL-1-Q1

IL.E-1-Q1

IL.E-1-Q1

IL-3-Q1

IL-3-Q1

IL.E-1-Q1

IL-5-Q1 IL-5-Q1

A'

LLEGENDA ENLLUMENAT
LLUMINÀRIA ESTANCA IP66 PHILIPS TIPUS PACIFIC
WT470C 42S/840 30,5W 4300lm
LLUM EMERGÈNCIA IP65 LED 8W 300lm
1

PROJECTOR BVP154 LED52/857 PSU 50W VWB CE

2

PROJECTOR BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE
LLUM QUADRE ELÈCTRIC LED E27 A60 10W
INTERRUPTOR BIPOLAR 16A IP65
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SERVEI XARXA NORMAL
~400/230V-50Hz 3F+N
lI

II

lI

15A
10kA
corba L

A.D.R.

87

lV

6A
10kA

40A

III

16A
10kA

0,3A

1:1
1000 Va

lV

10A

II

ll

II

25A
IV
87

0,3A

C-2

10A
10kA
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87

III
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10A
10kA
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lV
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0,3A

IV
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0,03A
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lV
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16A
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Vàlvula 1
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SECCIÓ

mm

2

PROCEDÈNCIA
LÍNIA

4x25 + 16TT
EXISTENT

Resist. Caldeo 1

II

6A
10kA

F-6-Q1

Vàlvula 2
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6A
10kA

F-7-Q1

Resist. Caldeo 2
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6A
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F-8-Q1

Vàlvula 3

Resist. Caldeo 3

0,01

0,01

0,10
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2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT
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2x2,5 + 2,5TT

EXISTENT

EXISTENT

EXISTENT
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Q08.10

Q09.9

Q09.10

EXISTENT

Q01.2

Q07.9

lI

Q07.10

Q08.9
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40A
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L.G.A. 1
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0,3A

II
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II
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IL-2-Q1
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IL.E-1-Q1

Enll. Caseta
Esquerra

Enll. Caseta
Dreta

Enll. Emergencia

0,02

0,06

0,18

2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT

NOU

NOU
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6A
10kA
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0,3A

II
II
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40A
87

0,3A
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6A
10kA
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II
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-

-
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NOU
-
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87
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-

F-18-Q1
Reserva

II

II

87

4x2,5 + 2,5TT
NOU

-

40A

0,3A

lV

10A
10kA

-

F-17-Q1
Bomba reserva
analitzador
0,33

4x2,5 + 2,5TT
NOU

NOU

II

40A

F-16-Q1
Bomba impulsió
analitzador
0,33

4x4 + 2,5TT

Q09.2

II

0,3A

2,50

4x2,5 + 2,5TT

40A

40A

P. C. Trifàsica

2,50

4x2,5 + 2,5TT

Q08.2

II

II

40A

II
II

6A
10kA

EXISTENT

-

F-15-Q1

Motor
Bomba 3

2,50

2,50
4x2,5 + 2,5TT

-

F-14-Q1

Motor
Bomba 2

0,18

NOU

0,3A

F-13-Q1

4x2,5 + 2,5TT

II

87

0,3A

F-11-Q1
Extractors Sales

0,10
2x2,5 + 2,5TT

40A

II
II

6A
10kA

lV

C-3.11

2x2,5 + 2,5TT

NOU

40A

0,3A

II

Extractor Quadre

II

40A

II

C-3.7

F-10-Q1

F-09-Q1
Pressa Corrent

0,02
2x2,5 + 2,5TT

-

-

II

87

II
II

6A
10kA

IL-1-Q1

40A

0,3A

6A
10kA

6A
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-
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10kA

NOU
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40A

0,3A
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40A
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0,3A

20A
0,3A 10kA

0,01

II

6A
10kA

10A
10kA
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25A
87

0,3A

220vac
Font externa
5A-24vcc
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2A-12vcc

lI

15A
10kA
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II

II
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10kA

6A
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F-19-Q1

DENOMINACIÓ
POTÈNCIA KW
SECCIÓ

mm

2

PROCEDÈNCIA
LÍNIA

Reserva

F-20-Q1

F-22Q1

F-23-Q1

F-24-Q1

F-25-Q1

Enllumenat quadre

Alimentació
Cabalimetre

Reserva

Emisora via
satelit

SAI 1600 Va

General SAI

2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT
EXISTENT

-

-

2x2,5 + 2,5TT
NOU

EXISTENT

EXISTENT

NOU

-

Q02.37/F02.37

Q04.34/F02.34

-

0,10

2x2,5 + 2,5TT
EXISTENT

Q05.5

Q05.10

F-28-Q1

F-27-Q1

F-26-Q1

Reserva

T.C Armari

Alimentació
24 Vcc

F-29-Q1
Font Interna
1746-P2 SLC500

F-31-Q1

F-30-Q1

Sirena
Seima

Panell
view

-

0,90

0,20

0,20

0,05

2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT

EXISTENT

EXISTENT

EXISTENT

EXISTENT

EXISTENT

Q05.22

F05.27/Q05.27

Q05.28

Q06.16

0,10

0,10
2x2,5 + 2,5TT

EXISTENT
Q06.06/Q06.7

Q06.16

F-33-Q1

F-34-Q1

F-35-Q1

F-36-Q1

F-37-Q1

Vàlv. papallona
dipòsit dret

Vàlv. papallona
desguàs esquerra

Vàlv. papallona
desguàs dret

Cabalímetro

Analitzador
Microchem CL4

F-32-Q1
Vàlv. papallona
dipòsit esquerra
0,10

0,10

4x2,5 + 2,5TT

4x2,5 + 2,5TT

EXISTENT

NOU

NOU

Q06.25/Q06.26

-

-

0,10

0,10
4x2,5 + 2,5TT
NOU

0,10

2x2,5 + 2,5TT

2x2,5 + 2,5TT

NOU

NOU

NOU

-

-

0,10

4x2,5 + 2,5TT

-

-

SIMBOLS

Conjunt de contactor, commutador
"manual-zero-automàtic" i contactes
auxiliars per a rebre les ordres dels
diferents elements de camp

IV

87

Interruptor automàtic magnetotèrmic més relé
direrencial a través de toroïdal i contactes
auxiliars

Col·lector presses de terra
Protecció sobrentensions permanents i
transitòries

Interruptor diferencial
87

V. F

"S"

Selectiu

"A"

Classe a

"S.I."

Interruptor magnetotèrmic
automàtic 52

MARIO FERRER ARASA

Guardamotor

Superinmunitzat

Protecció tèrmica
Protecció magnètica
II III IV

Indica nº de pols

Fusible de protecció

32

Relé d'inversió de potència

Accionament de motor

87

Relé diferencial

Transformador

Interruptor manual de tall en càrrega 89

Director:
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G.M
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M
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R

Led de senyalització

Equip analitzador digital de xarxes amb
targeta de comunicacions amb ordinador
de gestió central.
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C'

camí
80 x 80 cm

292

.00

A

293
,70

291
,50

camí

80 x 80 cm

A'

cinta de senyalització

1 Tub de 160 mm
cables unipolars 4 x 25 mm2
2 Tub de 160 mm
cables unipolars 4 x 25 mm2

292

.00
291
,

placa metàl·lica de protecció

50

1

80 x 80 cm

2

294

.30

80 x 80 cm

camí

B

80 x 80 cm
80 x 80 cm
cinta de senyalització

C
placa metàl·lica de protecció

80 x 80 cm

BR2

1

2

3

4

80 x 80 cm

1 Tub de 160 mm per Derivació Individual
cables unipolars 4 x 25 mm2
2 Tub de 160 mm per Alimentació Potències
cables unipolars 4 x 25 mm2
3 Tub de 160 mm per Alimentació Senyals
cables unipolars 4 x 25 mm2)
4 Tub de 160 mm Reserva
cinta de senyalització

1 Tub de 160 mm
cables unipolars 4 x 25 mm2
2 Tub de 160 mm
cables unipolars 4 x 25 mm2

placa metàl·lica de protecció

1

2

80 x 80 cm

80 x 80 cm

camí

80 x 80 cm

80 x 80 cm

80 x 80 cm

80 x 80 cm
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ENREIXAT METÀL.LIC SIMPLE
TORSIÓ GALVANIZAT I AMB
FILFERROS DE TENSIÓ
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.48
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+18 cm formigó HM-30/P/20
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-

Reglamentos electrotécnicos para alta y baja tensión i Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC).

1.1. OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS

-

Normes UNE aplicables a instal·lacions elèctriques.

1.1.1. OBJECTE

-

Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energia.

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc
estructurar l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels
materials a fer servir; així com, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució
de l'obra i, per últim, organitzar com i de quina manera s'han de fer els amidaments i
l'abonament de les obres.

-

Disposicions de Seguretat i Salut al treball.

1.1.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota
mena promulgades per l'Administració de l'Estat, per la Generalitat de Catalunya, per
l’Ajuntament o per altres organismes competents, que tinguin aplicació en els treballs a fer,
tant si estan esmentats com si no ho estan a la relació anterior, quedant a la decisió del
director d'obra, resoldre qualsevol discrepància que pogués existir entre ells i allò disposat en
aquest plec.

1. ASPECTES GENERALS

Espai reservat per descriure l’àmbit d’aplicació de cada projecte concret.
1.1.3. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES
Seran d'aplicació, si cal, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest
plec, les Disposicions que tot seguit es relacionen, sempre que no modifiquin o s'oposin a allò
que s'especifica en aquest Plec.

Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini
d'execució de les obres d'aquest projecte.

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Espai reservat per descriure les obres definides a cada projecte concret.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y Puentes del
Ministerio de Fomento (PG-3), ampliada i corregida l’ú d’agost de 2001.

1.3. DENVOLUPAMENT DE LES OBRES

-

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprovada pel RD 1247/2008 de 18 de juliol.

1.3.1. REPLANTEJOS. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

-

Instrucción para la recepción de cementos (RC-97), aprovada pel RD 776/1997 de 30 de
maig.

Amb anterioritat a l'inici de les obres el Contractista, conjuntament amb la Direcció d’Obra,
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que
constin al projecte, aixecant-se acta dels resultats.

-

Norma de construcción sismorresistente (NCSE-02), aprovada pel RD 997/2002 de 27 de
setembre.

-

Normas del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo per a l'execució d'assaigs de
materials que estiguin actualment en vigor.

-

British Standard BS-5337; “Code of practice for the structural use of concrete for retaining
aqueons liquids”.

-

Mètodes d'assaig del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales (MELC).

-

Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE).

-
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A l'acta es farà constar que, el Contractista ha pres dades sobre el terreny per comprovar la
correspondència de les obres definides al projecte amb la forma i característiques del terreny
esmentat. En cas d'haver-hi alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'acta amb
caràcter d'informació per a la posterior formulació dels plànols d'obra.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres
a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys
exteriors a la zona de domini o servei existents. Aquestes afeccions es faran constar a l'acta,
per tal de tenir-les en compte, conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys
afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replantejos necessaris per portar a terme l'obra.
El Contractista informarà a la Direcció d’Obra de la forma i dates en què programa portar-los
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a terme. La Direcció d’Obra podria fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes
o temps d'execució donin lloc a errades en les obres, prescriure concretament la forma i
temps d'executar-los.

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com en
els parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra.
1.3.3. CONTROL DE QUALITAT

La Direcció d’Obra farà, sempre que ho estimi convenient, comprovacions dels replantejos
fets.
1.3.2. PROGRAMA DE TREBALLS
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de
treball complet. Aquest programa serà aprovat per ATLL en el seu moment i en raó del
contracte.
El programa de treball comprendrà:
a) La descripció detallada de la forma en què s'executaran les diverses parts de l'obra.
b) Relació de la maquinària que es farà servir, amb expressió de cada una de les seves
característiques, d'on es troba cada màquina en el moment de formular el programa i de
la data que estarà a l'obra, com també la justificació d'aquelles característiques per
realitzar conforme a les condicions les unitats d'obra per a què s'hagin de fer servir i les
capacitats per assegurar el compliment del programa.
c) Organització del personal que s'assigna a l'execució de l'obra, amb expressió d'on es
trobi el personal superior, mitjà i especialista en el moment de formular el programa i de
les dates en què es trobi a l'obra.
d) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint
el pressupost d'obra que es farà cada mes concret i tenint en compte explícitament els
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les obres, com també
d'altres particulars no compreses en aquesta.
e) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt
de l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres el Contractista haurà d'actualitzar el programa
establert per a la contractació sempre que, per modificacions de les obres, modificacions de
les seqüències o processos i/o endarreriments en la realització dels treballs, ATLL ho cregui
convenient. La Direcció d’Obra tindrà la facultat de prescriure al Contractista la formulació
d'aquests programes actualitzats i de participar en la seva redacció.
A banda d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall
d'execució que la Direcció d’Obra cregui convenient.
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La Direcció d’Obra té la facultat de fer els reconeixements, comprovacions i assaigs que
cregui convenients en qualsevol moment, havent de prestar el Contractista l'assistència
humana i material que calgui per a això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament
especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat,
per raó dels materials o mètodes de treball fets servir, la Direcció d’Obra apreciarà la
possibilitat o no de corregir-les, i en funció d'això disposarà:
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dintre del termini
que assenyali.
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no
comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció d’ATLL, bé
com a incorregibles on queda compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o bé
seran acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica.
- Les incorregibles on quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dintre del termini que s'assenyali.
- Totes aquestes obres no seran d'abonament fins trobar-se en les condicions
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, ATLL podrà
encarregar el seu arranjament a tercers amb càrrec al Contractista.
La Direcció d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes,
fer les proves que cregui convenients per comprovar el compliment de les condicions i el
comportament adequat de l'obra executada.
Aquestes proves es faran sempre en presència del Contractista que, per la seva banda,
estarà obligat a donar les facilitats que calguin per a la seva deguda realització i a posar a
disposició els mitjans auxiliars i personal que calgui per fer-les.
De les proves que es facin s'aixecarà acta la qual es tindrà en compte per a la recepció de
l'obra.
1.3.4. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs.
Designarà, així mateix, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs
que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per
resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d’Obra, havent de donar compte sempre
a aquesta per poder absentar-se de la zona d'obres.
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Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu, com la seva
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per al Direcció
d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre a cap dels danys que
al Contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. Això no obstant, el Contractista
respon de la capacitat i disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

La Direcció d’Obra farà mensualment i de la manera que estableix aquest plec, l'amidament
de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.

De la maquinària que d'acord amb el programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra,
no en podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat
de l'expressa autorització de la Direcció d’Obra.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments i haurà
de col·laborar en la serva confecció amb el mitjans materials i amb el personal que la
Direcció d’Obra estimi convenients.

1.3.5. INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció d’Obra
amb la suficient antelació, per tal que aquesta pugui fer els corresponents amidaments i
presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el
Contractista o el seu delegat.

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d’Obra
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estan encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà
fixada per la Direcció d’Obra.
Serà, també, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la
forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l'inici de les obres,
així com dels de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar amagades.
Això últim, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d’Obra prèviament a
la seva ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres,
a redactar per la Direcció d’Obra, amb la col·laboració del Contractista que la Direcció d’Obra
estimi convenient.
ATLL no es fa responsable de l'abonament d'activitat per a les quals no existeixi comprovació
formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés
la comprovació d'haver estat executades les obres esmentades, sigui a càrrec del
Contractista.
El Contractista haurà de confegir els plànols de detall de totes les instal·lacions mecàniques i
de comunicacions necessaris per desenvolupar les definicions establertes en el projecte
constructiu.
1.3.6. EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC
L'execució de les unitats d'obra del present projecte, les especificacions de les quals no
figuren en aquest plec de prescripcions tècniques particulars, es faran d'acord amb allò
especificat per a aquestes a la normativa vigent, o si no n'hi ha, amb allò que ordeni el
director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.
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1.4. AMIDAMENT I ABONAMENT
1.4.1. AMIDAMENT DE LES OBRES

A falta de l'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda aquest
obligat a acceptar les decisions d’ ATLL sobre el particular.

1.4.2. ABONAMENT DE LES OBRES
a) Preus unitaris
Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a
l'execució material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs,
mitjans i materials auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en
aquest plec de prescripcions tècniques particulars i figurin al quadre de preus els dels
elements exclosos com a unitat d'obra independent. També inclouran les despeses
indirectes derivades de la gestió de l’obra.
b) Altres despeses a compte del Contractista
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament
res en contra, les despeses següents, a títol indicatiu i sense que la relació sigui
limitativa:
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota mena de construccions
auxiliars, incloses les d'accés.
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipositar maquinària i materials.
- Les despeses de protecció d'abassegaments i de la pròpia obra contra tot
deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge
d'explosius i carburants.
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries.
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Les despeses de conservació de desguassos.
Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i
altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dintre de les obres.
Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al
subministrament d'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.
Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
Les despeses de la retirada dels materials refusats i correcció de les deficiències
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
Els danys a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.
Les despeses derivades de l’aplicació i desenvolupament del pla de vigilància
ambiental del Contractista, d’acord a la seva oferta i la seva certificació ambiental.

-

1.5. SEGURETAT I SALUT
El Contractista complirà amb tota la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals que li
apliqui derivada de la seva pròpia activitat.
En relació amb les obres que realitzarà per ATLL, tindrà especial cura del total compliment
de:

que els danys es posin de manifest, i havent de reparar els danys causats seguint les ordres
del Director Facultatiu

1.7 RESIDUS
El Contractista és el responsable de la correcta gestió dels residus derivada de l’obra i caldrà
complir el REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició.

1.8. SEGURETAT INDUSTRIAL
En els casos en que les obres incloguin instal·lacions subjectes a reglamentació específica
com ara,
- Instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió
- Emmagatzematge de productes químics
- Protecció contra incendis
- Equips a pressió
- Instal·lacions frigorífiques
- Equips electromecànics
- Altres

-

RD 1627/97 Disposicions mínimes de seguretat a les obres de construcció.

-

Llei 32/2006 Reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

-

RD 171/2004 Relativa a la coordinació d’activitats empresarials.

el Contractista haurà de redactar els projectes detallats corresponents, procedir a la seva
legalització, visats i actualitzacions fins al final de l’obra, mantenir la coordinació i relació amb
els organismes oficials que calgui i obtenir finalment tots els permisos, autoritzacions,
aprovacions, butlletins d’instal·lador, etc. i tota la documentació necessària, que serà lliurada
a la propietat, per a la posada en marxa i posada en funcionament.

-

Llei 31/1995 Relativa a la Prevenció de Riscos Laborals..

1.9. INNOCUÏTAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ

-

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

En compliment del RD 140/2003 i del Sistema de gestió d’innocuïtat de l’aigua de consum
humà d’ATLL, tots els materials, equips i productes en contacte amb l’aigua de consum
hauran de complir els requisits que es detallen en el capítol 2.1.3 d’aquest plec.

Així com tota la normativa relacionada d’aplicació (en vigor en el moment de realització de les
obres).

1.6. MEDI AMBIENT
El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l'obra com fora d'ells,
procedirà adoptant les mesures necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin
mínimes.

En el cas d’actuacions que afectin a instal·lacions en servei relacionades amb la línia d’aigua
i amb la xarxa de distribució, el Contractista és responsable d’establir les mesures
necessàries per evitar possibles contaminacions per causa de les obres. A més d’emprar els
mitjans i procediments adients, en aquests casos s’exigirà que el personal (propi o
subcontractat) apliqui les pràctiques correctes d’higiene descrites en la instrucció ISI-007,
que forma part del Sistema de gestió d’ATLL.

El contractista serà l'únic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt
apuntats i qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi
ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes emprats immediatament en el moment en
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2. MATERIALS, DISPOSITIUS I INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES
2.1. CONDICIONS GENERALS PER A TOTS ELS MATERIALS:
2.1.1. PROCEDÈNCIES
Cadascun dels materials complirà les condicions que s'especifiquen en els articles següents.
La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de les
especificacions. Les canonades per a conducció d'aigua potable, són objecte dels capítols 4,
5, 6, 7, 8 i 9.
El Contractista proposarà els llocs de procedència, fàbriques o marques dels materials, que
hauran de ser aprovats pel Director d'Obra prèviament a la seva adquisició per part del
Contractista.
2.1.2. EXAMEN I ASSAIG

de pintura), canonades de polietilè, canonades de formigó armat amb camisa de
xapa, i totes les peces especials (colzes, derivacions, reduccions, etc.).
Formigó i altres productes a base de ciment: formigó (en parets, soleres i sostres de
dipòsits); revestiment i reparació de formigó amb morters.
Materials plàstics i orgànics per a juntes, segellat o reparació: materials plàstics (per
exemple, juntes water-stop), elastòmers, adhesius, resines, pintures.
Equips mecànics: vàlvules, ventoses, rodets de desmuntatge, bombes, calderins
antiariet (calderins, membranes), cabalímetres, altres equips de mesura, instal·lacions
de cloració, etc.
Materials que intervenen en el procés o que poden estar en contacte ocasionalment:
substàncies destinades al tractament de l’aigua; substàncies per al manteniment,
neteja i desinfecció de dipòsits i conduccions; lubricants.

En tots els casos que el Director d'Obra ho jutgi necessari, es realitzaran proves o assaigs
dels materials prèviament a l'aprovació a què es refereix l'apartat anterior. El tipus i
freqüència d'aquests assaigs s'especifica en els articles corresponents d’ aquest Plec.

Abans de fer la comanda dels materials, el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra la
documentació corresponent, per tal d’obtenir el vist i plau d’acord amb els criteris d’ATLL. El
llistat dels materials en contacte amb l’aigua de consum, juntament amb la documentació
associada, s’inclourà en el Projecte d’Obra Executada.

2.1.3. MATERIALS EN CONTACTE AMB AIGUA DE CONSUM HUMÀ

2.1.4 MATERIALS EXCLOSOS I LIMITATS

En compliment del RD 140/2003, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de
consum humà, els productes de construcció en contacte amb l’aigua de consum humà, per
ells mateixos o per les pràctiques d’instal·lació que s’utilitzin, no han de transmetre a l’aigua
de consum humà substàncies o propietats que contaminin o n’empitjorin la qualitat i suposin
un incompliment dels requisits especificats en el RD, o suposin un risc per a la salut de la
població abastada (art. 14.1).

En cap cas es podran utilitzar a l’obra els següents materials i substàncies:
- Sulfurhexà-fluorurs (SF6).
- Hidroflourocarbonats.
- Fusta procedent de tala il·legal.
- Altres productes o substàncies de provada perillositat o que presentin dubtes sobre les
seves afectacions sobre la salut i/o el medi.

Aquesta exigència forma part dels requisits relatius a la infraestructura que estableix el
Sistema d’Innocuïtat de l’Aigua de Consum d’ATLL CGCSA, sistema implantat d’acord amb
la norma ISO 22000: Sistemes de gestió de la innocuïtat alimentària.

Sempre que sigui possible es substituiran els elements de PVC per elements de PP o PE.

Les especificacions dels equips, productes, substàncies i materials en contacte amb l’aigua
es detallen al document PPR-009, Pla de control de productes, equips i materials.
Entre d’altres, estan en contacte amb aigua de consum humà els següents materials emprats
en l’execució de les obres:
Canonades i productes relacionats: canonades d’acer (amb revestiment interior de
morter de ciment o de pintura), canonades d’acer galvanitzat, canonades d’acer
inoxidable, canonades de fosa dúctil (amb revestiment interior de morter de ciment o
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2.2. MATERIALS A UTILITZAR EN TERRAPLENS
2.2.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Els materials a utilitzar en terraplens seran sòls o materials locals constituïts amb productes
que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altra
matèria similar.
S'ajustaran a allò disposat a l'article 330 del PG3.
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2.2.2. ORIGEN DELS MATERIALS
Els materials es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra o dels préstecs que,
si és necessari, s'autoritzin per la Direcció d’Obra.

4. Tipus D: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 25 mm i no
més del 10% passa per un tamís UNE 5 mm.
5. Tipus E: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 12,5 mm i no
més del 10% passa per un tamís UNE 5 mm.

2.3. MATERIALS A UTILITZAR EN REBLERTS DE RASES PER A CANONADES
6. Tipus I: Qualsevol altre material que no sigui classificat com inadequat.
2.3.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
2.4. EMMACAT SOTA SOLERA DEL DIPÒSITS
Els materials a utilitzar en el reblert de rases per a canonades hauran de ser sòls fins, roques
o sorres seleccionades i netes exemptes d’ herbes, arrels, branques o un altre tipus de
vegetació. A més, els materials a utilitzar en el reblert de rases per a canonades hauran de
ser aquells que aquest Plec defineix com apropiats i no es podran utilitzar materials
inapropiats.

Els materials a utilitzar per a emmacats sota soleres de dipòsits compliran les condicions que
s'exigeixen per a el granulat gruixut a l'article 502 de la PG3. La composició granulomètrica
correspondrà al fus M4 del citat article.
2.5. ESCULLERA

2.3.2. ORIGEN DELS MATERIALS
Els materials apropiats es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra, processats
o sense processar, o de préstecs que si és necessari autoritzi la Direcció d’Obra.

Es defineix com el conjunt de blocs de pedra sensiblement grans, col·locats uns sobre altres.
La mida dels blocs serà funció del projecte que es tracti. Al material se li exigeix que el
coeficient de qualitat mesurat per l'assaig de “los Angeles” (NLT-149/91) sigui inferior a 50.

2.3.3. MATERIALS INADEQUATS
Es consideraran sòls inadequats per a reblerts, aquells que classificats d'acord amb el
“Unified Soil Classification System” pertanyin a les classificacions Pt, OH, CH, MH o OL,
segons la norma ASTM D-2487.
A més, qualsevol terra que contingui matèria orgànica, que tingui un límit plàstic menor del
8% provat d'acord amb la NLT-106/91 i que contingui més del 25% del material, en pes, que
passi pel tamís UNE 0.080 mm d'acord amb els requisits de la norma NLT-152/89; o
qualsevol terra que no pugui compactar-se suficientment, per obtenir el percentatge
especificat de densitat màxima per a l'ús al qual se li destina, seran classificats com materials
inadequats.
2.3.4. DEFINICIÓ I DESIGNACIÓ DE TIPUS DE MATERIALS APROPIATS
1. Tipus A: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 25 mm i té un
valor equivalent de sorra no menor de 50.
2. Tipus B: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 12,5 mm i té un
valor equivalent de sorra no menor de 50.
3. Tipus C: Sorra amb el 100% que passa per un tamís UNE 10 mm i almenys el 90% passa
pel tamís UNE 5 mm i té un equivalent de sorra no menor de 30.
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2.6. GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS
Compliran l'especificat a la EHE-08.
2.7. CIMENT
S'utilitzaran els ciments de classe resistent 32,5 Mpa i 42,5 Mpa definits en el "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos" RC-08 i compliran les
condicions exigides en el mateix. Es proscriu per als dipòsits de formigó armat la utilització de
ciments de classe resistent 52,5 Mpa.
-

S’han de prioritzar, sempre que sigui tècnicament possible, els ciments fabricats amb
subproductes i materials recuperats, com cendres, escòries, fangs, etc.

-

S’han de prioritzar, sempre que sigui tècnicament possible, els ciments fabricats amb
combustibles alternatius (residus pneumàtics, olis, plàstics, residus animals, etc..) en lloc
d’hidrocarburs.

En els casos que s'indiqui expressament en projecte podran usar-se altres tipus de ciment.
Es compliran les prescripcions de l’article 26 de la EHE-08.
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2.8. AIGUA
En totes les fases de l’obra s’haurà de vetllar especialment per l’eficiència i el correcte ús de
l’aigua. La procedència de l’aigua podrà ser la que el Contractista consideri més adequada,
sempre que es compleixin les prescripcions de l’article 27 de la EHE.
2.9. ADDITIUS PER A FORMIGONS
2.9.1. CONDICIONS GENERALS
El Contractista podrà proposar l'ús de tota mena d'additius, quan ho consideri oportú per
obtenir les característiques exigides als formigons en l'apartat 2.13 d'aquest Plec, justificant
en la seva proposta, mitjançant els oportuns assaigs, que la substància agregada en les
proporcions previstes i en les condicions particulars de tipus de ciment, dosificacions,
naturalesa dels granulats, de l'obra, produeixen l'efecte desitjat sense pertorbar
excessivament les restants qualitats del formigó ni representar un perill per a les armadures.
El Director d'Obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i en qualsevol cas no es
podrà utilitzar cap producte additiu sense la seva autorització escrita.
2.9.2. ASSAIGS

Les característiques del llot acabat d’elaborat seran:
- Densitat
entre 1,05 i 1,1 g/cm3
- Viscositat (con de Marsh)
32-45
- Contingut de sorra
nul
- PH
entre 7 i 9,5
Les característiques del llot abans del formigonament del element seran:
- Densitat
<1,5 g/cm2
- Viscositat (con de Marsh)
32-45
- Contingut de sorra
<4
- PH
<11,5
2.12. ACER EN RODONS PER A ARMADURES
Es complirà l'especificat a la EHE-08.
2.13. ACER PER A ARMADURES ACTIVES
Es complirà l'especificat a la EHE-08.
2.14. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES

En el seu cas, es realitzaran els assaigs que ordenarà el Director d'Obra, inclosos aquells
que permetin jutjar la influència de l'ús d'additius en el temps d’enduriment i en la retracció.

Es complirà allò indicat en NBE-EA-95.

2.10. FORMIGONS

2.15. ACER INOXIDABLE

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les dosificacions dels formigons que
pensi utilitzar. Existirà una dosificació per a cada tipus de formigó i sistema de posada en
obra que es pensi utilitzar. Com ja s'indica en l'articulat corresponent de la part 3 d'aquest
Plec, els assaigs característics del formigó que són preceptius es realitzaran en idèntiques
condicions d'obra per a les que han estat preparats. Cada fórmula de treball presentada pel
Contractista contindrà almenys:
- Granulometria dels granulats.
- Composició granulomètrica resultant.
- Contingut i tipus de ciment.
- Relació aigua/ciment.
- Contingut d'additius.

Serà del tipus A316-L

2.11. LLOTS BENTONÍTICS
Tenen com funció estabilitzar les parets de l'excavació. Es tracta de suspensions elaborades
a partir d'aigua i bentonita sòdica.
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2.16. PALPLANXES METÀL·LIQUES
Són perfils laminats d'acer, existents al mercat i de les que en cada projecte han
d’especificar-se les següents característiques:
- Tipus d'acer.
- Límit elàstic.
- Resistència a la tracció.
- Allargament mínim.
- Fatiga admissible.
- Moment flector admissible per a 1 m d'ample de paret.
- Moment d'inèrcia per a 1 m d'ample de paret.
- Mòdul resistent per a 1 m d'ample de paret.
- Pes per m2.
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2.17. TUB DE FORMIGÓ ARMAT SENSE PRESSIÓ

-

2.17.1. GENERALITATS
Aquest tub podrà col·locar-se, com conductor dels cabals de sobreeixidor o desguàs de fons
dels dipòsits, o com allotjament per a canonades de pressió en aquells llocs que vagi a
aixecar-se en terraplè després de col·locar-se la canonada de pressió.
Serà d'endoll i campana amb junta elàstica de goma lliscant.
Complirà la normativa ASTMC76M-08.
El fabricant haurà de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleix la
norma EN ISO 9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar
acreditat conforme a les normes EN 45011 o EN45012 segons correspongui.

Diàmetre fins a 600 mm
Diàmetre de 600 a 2.000 mm
Diàmetre de 2.000 a 3.000 mm

16 mm
10 mm x diàmetre(m) amb un màxim de 16 mm
10 mm x diàmetre(m) amb un màxim de 19 mm

2.17.3. MARCAT DE TUBS
Els tubs hauran d'incloure en el seu marcat almenys els conceptes següents :
- Marca del fabricant.
- HA (formigó armat).
- Diàmetre nominal.
- Data de fabricació.
- Classe resistent (I, II, III, IV, o V).
- Tipus de ciment si és especial.
- Marca de controls o Marca de Certificació per tercers.
- Sigles ASTM.

2.17.2. TOLERÀNCIES
2.17.4. CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ DELS TUBS
Les toleràncies en diàmetre interior seran les de la taula següent:
Diàmetre interior (mm)

Valor mínim (mm)

Valor màxim (mm)

300

300

310

400

400

415

500

500

520

600

600

620

800

800

825

1.000

1.000

1.030

1.200

1.200

1.230

1.400

1.400

1.435

1.500

1.500

1.540

1.600

1.600

1.645

1.800

1.800

1.850

2.000

2.000

2.050

2.500

2.500

2.565

3.000

3.000

3.080

La tolerància en el gruix serà del 5% o de 5 mm qualsevol que sigui el major valor.
La tolerància en la llargària interna serà de 10 mm/m amb un màxim de 13 mm.
La tolerància en la ortogonalitat dels extrems serà :
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a) Controls no destructius:
- Comprovació dels requisits de les unions.
- Comprovació de les característiques dimensionals.
Lot:
10% dels tubs subministrats.
Si no apareix cap tub defectuós el lot serà acceptat.
Si apareix una o més mostres defectuoses, es prendrà un altre lot del 10%, i si el nombre de
peces defectuoses és més gran que la unitat la partida no és acceptable. En aquest cas el
fabricant podrà realitzar una inspecció de la totalitat de la partida i retirar les peces
defectuoses substituint-les per peces correctes. Una vegada fet això presentarà de nou la
partida per a la seva comprovació.
Estanqueïtat de la unió:
Aquest assaig si el nombre de tubs és inferior a 100 no es precisa a l'existir segell de qualitat.
Si el nombre de tubs fora superior a 100 (cosa improbable per a una obra de ATLL.) es
realitzaran les següents proves:
- Per a tubs fins a 600 mm de diàmetre un 5‰ dels tubs i com a mínim una prova.
- Per a 600 < D ≤ 1.200 un 3‰ i com a mínim una prova.
- Per a D>1.200 mm un 1‰ i com a mínim una prova.
b) Control destructiu:
Aixafament (càrrega de fissuració i trencament):
- Si el nombre de tubs és inferior a 100 no es precisen assaigs a l'existir segell de qualitat.
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-

Si és superior a 100 el nombre de tubs, el nombre d'assaigs serà el mateix que per a
l'estanqueïtat.

1. Tolerància en llargària interior
+ 5 mm
- 10 mm

Els assaigs de:
-

2.

Tolerància en diàmetre exterior
D= 1.200 mm
+/- 7 mm
1.200<D<1.800 +/- 8 mm
1.800≤D<3.000 +/- 10 mm
3.000≤D
+/- 12 mm

3.

Desviació de rectitud a l'exterior del tub
0,3% de la llargària interior

4.

Ortogonalitat dels extrems

Comprovació de l'alcalinitat del formigó
Comprovació de quantia i disposició d'armadures
Absorció d'aigua es faran sobre els tubs que han estat portats a trencament.

2.18. CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT A INSTAL·LAR MITJANÇANT EMPENTA
El diàmetre nominal mínim a considerar serà de 1.200 mm i compliran les condicions
següents :
1. La llargària màxima serà de 3 metres.

D = 1.200 mm

Diàmetre = 6 mm

Paret = 3 mm

2. Els tubs portaran un cèrcol metàl·lic galvanitzat (virolla) en un dels extrems. L'extrem dels
tubs es dissenyarà per admetre una junta flexible que garanteixi l'estanqueïtat al fer límit
contra la virolla. Entre testes de tubs s'intercalaran anells de fusta conglomerada d'un
gruix mínim de 15 mm per repartir uniformement les càrregues. Les superfícies dels
frontals estaran lliures d'irregularitats per evitar concentracions puntuals de càrrega.

1.200<D<1.800

Diàmetre = 8 mm

Paret = 4 mm

1.800≤D<3.000

Diàmetre = 9 mm

Paret = 5 mm

3.000≤D

Diàmetre = 10 mm

Paret = 6 mm

3. Independentment del resultat de càlcul, pertanyeran com a mínim a la classificació IV de
la ASTM C/76, i la tensió màxima de treball del formigó no superarà el valor de 0,375
vegades la resistència a trencament d'aquest material. L'armadura del tub es disposarà a
la cara interior i exterior del tub, no s’admeten disposicions el·líptiques. L'armadura
transversal es reforçarà en un 20% en els dos extrems del tub en una llargària de 0,25 D,
sent D el diàmetre nominal. La quantia de l'armadura longitudinal serà almenys un 10%
de la transversal amb una separació màxima entre barres de 30 cm. En els extrems del
tub es disposaran estreps que connectin les armadures interior i exterior.

2.19. CANONADA DE PVC PER A BAIXANTS DE PLUVIALS

4. Els tubs no es subministraran fins a 28 dies de la seva fabricació.

Serà del tipus P.V.C-U corrugat i paret interior llisa amb ranures a 220º. El fabricant
disposarà d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la Norma EN ISO
9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme
a les normes EN 45011 o EN 45012 segons correspongui.

5. El Contractista haurà de subministrar a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació els
plànols constructius de les canonades, amb la llargària total i efectiva, disposició de les
armadures, detall de la junta, àrea de les superfícies d'empenta en els extrems, càrregues
d'empenta màxima admissible i càlculs estructurals. Aquests càlculs es faran d’acord amb
la ASTM C/76 i pel que fa a la determinació dela classe de tub, el valor a considerar per al
factor de recolzament serà de 1,50.
6. Els tubs portaran instal·lats uns forats metàl·lics en les parets per facilitar la instal·lació en
l'obra, i/o per a injeccions de replè posteriors al clavament.

Compliran la Norma UNE-EN 12200. El fabricant disposarà d'un sistema d'assegurament de
la qualitat que compleixi la Norma EN ISO 9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les
certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN45011o EN45012 segons
correspongui.
2.20. CANONADA DE PVC PER A DRENATGE

2.21. CANONADA DE PVC PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
Pot ser canonada llisa segons UNE-EN 1401 o de paret estructurada segons UNE-EN 13476.
El tipus d'estructura tubular serà definit pel projectista i en cas de manca de definició en el
projecte, el definirà el director de l’obra.

7. D'acord amb la norma UNE 127010 les toleràncies són
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El fabricant disposarà d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la Norma EN
ISO 9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat
conforme a les normes EN 45011 o EN 45012 segons correspongui.
2.22. CANONADA DE POLIETILÈ PER A SANEJAMENT
La canonada serà de doble paret, paret llisa interior i paret corrugda exterior. La normativa de
referència serà la norma UNE-EN 13476. La rigidesa circumferencial s’aconseguirà
mitjançant paret nervada tipus B i no serà inferior a 8 kN/m2, tot i que en cada cas s’haurà de
comprovar la seva resistència en funció de la tipologia del terreny i de la profunditat de la
rasa. Les juntes seran elàstiques mitjançant embocadura integrada executada durant el
procés d’extrusió del tub, o mitjançant maniguet soldat en fàbrica.
2.23. JUNTES D'ESTANQUEÏTAT DE PVC
Les cintes flexibles per a juntes d'estanqueïtat de clorur de polivinil compliran les següents
especificacions següents:
- Duresa Shore A
62-75
- Resistència a tracció
> 100 kg/cm2
- Allargament en trencament
> 250%
- Pressió hidrostàtica a suportar
> 1,5 atmosferes
- Moviment de la junta
≥ 2 cm
(llevat d'una altra condició fixada pel projectista)
El fabricant haurà de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la
norma EN ISO 9001:2008. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar
acreditat conforme a les normes EN 45011 o EN 45012 segons correspongui. Atès que va a
estar en contacte amb aigua (cas de dipòsits) haurà de complir allò disposat en el Reial
decret 140/2003 de 7 de febrer.

El recobriment mínim garantit (tolerància 0) serà de 25 mm, mesurades al pla de la placa o a
l'alvèol més pròxim.
La tolerància en llargària serà de +/- 8 mm per a plaques de llargària igual o menor que 6 m;
de + 12 mm i – 16 mm quan la llargària està entre 6 i 12 m i de + 16 mm i – 20 mm quan se
sobrepassen els 12 m. La mesura s'efectuarà prop de cada vora lateral, prenent-se el menor
de les dues mesures com representativa de la llargària.
La tolerància en amplada serà de +/- 5 mm; es mesurarà en els dos extrems prenent-se el
més gran com representatiu.
La tolerància al centre de la placa serà de +/- 6 mm per a plaques de cantell igual o inferior a
600 mm, i de +/- 8 mm per a plaques de cantell entre 600 i 1.000 mm. Es mesurarà de la
següent manera: En un dels extrems de la placa es faran 6 mesurares: tres en els alvèols
(una al mig de la secció i una prop de cada lateral) i tres en els centres de les ànimes (una
cap al mitjà de la secció i una prop de cada lateral). Es prendrà com a valor del cantell el
valor mitjà de les 6 mesures.
La tolerància en el gruix d'un nervi en particular serà del 10% i per al conjunt de nervis del
5%.
La tolerància màxima en el conjunt del gruix de les lloses sobre i sota els alvèols serà de –4
mm. Es mesurarà de la següent manera: En un dels extrems de la placa es faran sis
mesures en correspondència amb el centre dels alvèols (tres en la superior i tres en l'inferior).
Els alvèols elegits seran el central i dos laterals. La mitjana de les sis mesures serà el valor a
comparar. Per a qualsevol de les lloses, considerades individualment la tolerància no
sobrepassarà els ( -10 mm.; + 15 mm)
El fora d’escaire màxim serà de +/- 10 mm. La màxima contrafletxa serà la mil·lèsima part de
la llargària de la placa.

El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'Annex IX del citat decret, en el que
figurarà el núm. de registre sanitari de l'empresa i el número de registre sanitari del producte,
o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà.
2.24. PLAQUES ALLEUGERIDES DE FORMIGÓ PRETENSAT
Les plaques seran capaces de suportar el seu pes propi més les sobrecàrregues que
s'indiquin en el projecte, de tal manera que per al total de les càrregues (pes propi +
càrregues permanents + sobrecàrregues) i efectuat el càlcul a temps infinit la fibra més
estesa es troba en estat de tensió nul·la (0 kg/cm²). S'entén que la resistència l'ha de
proporcionar la placa sense comptar amb capa de compressió. El fabricant presentarà
perfectament explicada la justificació de càlcul de la placa.
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3. EXECUCIÓ

auxiliars per a transport, com ara carreteres, camins, senders, passarel·les, plans inclinats,
muntacàrregues per a l'accés de persones, transport de materials a l'obra, etc.

3.1. REPLANTEJOS
A partir de la Comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replantejament
necessaris per a l'execució de les mateixes seran realitzats a compte i risc del Contractista.
El Director comprovarà els replantejos executats pel Contractista i aquest no podrà iniciar
l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent
aprovació del replanteig.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades,
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades,
retirades, o lliurades per a usos posteriors a compte del Contractista.
El Contractista haurà d'obtenir de l'Autoritat competent les oportunes autoritzacions i
permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions.

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no
disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que
ocasionessin els errors dels replantejos realitzats pel Contractista hauran de ser solucionats
a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

ATLL es reserva el dret que determinades carreteres, camins, senders, rampes i altres vies
de comunicació construïdes per compte del Contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament
pel seu compte o per altres contractistes per a la realització de treballs de control de qualitat,
auscultació, reconeixements i tractaments del terreny, sondejos, injeccions, ancoratges,
fonamentacions indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecanismes
elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva.

El Contractista haurà de disposar al seu cost tots els materials, aparells i equips de
topografia, personal tècnic especialitzat i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els
replantejos al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellades. Tots
els mitjans materials i de personal citat tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud
dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases del replanteig, d'acord amb
les característiques de l'obra. El Director de les obres definirà el grau d’exactitud necessari
per efectuar els replantejos.

ATLL es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, senders i infraestructures d'obra civil
d'instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l'explotació de
l'obra definitiva o per a altres fins que ATLL estimi convenient, siguin lliurades pel
Contractista al terme de la seva utilització per aquest, sense que per això hagi de percebre
cap abonament.

En les comprovacions del replanteig que efectuï la Direcció, el Contractista, a cost seu,
prestarà l'assistència i ajuda que el Director requereixi, evitarà que els treballs d'execució de
les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui
indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap
indemnització.

-

El Contractista executarà a cost seu els accessos, camis, escales, passarel·les i bastides
necessaris per a la realització de tots els replantejos, tant els efectuats per ell com per la
Direcció d’Obra.
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte,
de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, ha reposar a
cost seu, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament, haguessin estat
moguts o eliminats. Els treballs de reposició es comunicaran a la Direcció d’Obra per a la
seva comprovació.
3.2. ACCÉS A LES OBRES
Llevat de prescripció específica en algun document contractual, seran per compte i risc del
Contractista, la construcció i manteniment de totes les vies de comunicació i les instal·lacions
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En qualsevol obra, s’haurà de minimitzar l’obertura de camins i l’impacte ambiental causat
per aquests:

-

El moviment de terres haurà de ser el mínim imprescindible i s’haurà de realitzar segons
es descriu a l’apartat 3.8.1.
La maquinària utilitzada haurà de portar insonoritzadors.
Es prendran mesures preventives contra incendis d’acord a la reglamentació vigent.
Un cop acabades les obres, s’hauran de restaurar totes les zones afectades tornant a
l’estat anterior.

En tot moment es seguiran les directrius que estableixi el Director Facultatiu o el Director
Ambiental de les obres en cas de que aquestes estiguin subjectes a DIA.

3.3. ACCÉS ALS FRONTS DE TREBALL
El present article es refereix a aquelles obres auxiliars i instal·lacions que, a més de les
indicades a l'article 3.4. d'aquest Plec, calguin per a l'accés del personal i per al transport de
materials i maquinària als fronts de treball, ja sigui amb caràcter provisional o permanent,
durant el termini d'execució de les obres.
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Aquests accessos als fronts de treball seran gestionats, projectats, construïts, conservats,
mantinguts i operats, així com demolits, desmuntats, retirats, o lliurats per a usos posteriors a
compte del Contractista.
La Direcció es reserva el dret per si mateixa i per a les persones autoritzades pel Director,
d'utilitzar tots els accessos als fronts de treball construïts pel Contractista ja sigui per complir
les funcions a aquella encomanades, com per permetre el pas de persones i materials
necessaris per al desenvolupament dels treballs.
El Director podrà exigir la millora dels accessos als fronts de treball o l'execució d'altres nous,
si així ho estima necessari, per poder realitzar degudament la inspecció de les obres.
Totes les despeses de Projecte, execució, conservació i retirada dels accessos als fronts,
seran de compte del Contractista no sent, per tant, d'abonament directe.

3.4. INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'OBRA I OBRES AUXILIARS
Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació, explotació,
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les
obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives.
El seu cost és de compte del Contractista, pel que no serà objecte d'abonament el mateix,
excepte en el cas que figurin en el Projecte com unitats d'abonament independent.
Es consideren instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a
continuació:
a) Oficines i laboratoris de la Direcció.
b) Instal·lacions de transport, transformació i distribució d'energia elèctrica
d'enllumenat.
c) Instal·lacions de subministrament d'aigua potable i industrial.
d) Instal·lacions per a serveis del personal.
e) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.
f) Instal·lacions de tractament o reciclatge de residus
g) Zones destinades a l’abassegament de materials.
h) Oficines, laboratoris, magatzems, tallers i parcs del Contractista.
i) Qualsevol altra instal·lació que el Contractista necessiti per a l'execució de l'obra.

i

Durant la vigència del contracte, seran per compte del Contractista el funcionament, la
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra.

3.5. MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS
El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de
totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les
condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per complir
totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i usarlos adequada i correctament.
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per a l'execució de les obres, la
relació del quals ha de figurar entre les dades necessàries per confeccionar el Programa de
Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb antelació suficient al començament del
treball corresponent, perquè puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.
L'equip quedarà adscrit a l'obra mentre es trobin en execució les unitats que ha d'utilitzar-se i
no es podrà retirar sense el consentiment del Director. Els equips o elements dels mateixos
avariats o inutilitzats hauran de ser reemplaçats sempre que la seva reparació exigeixi
terminis que hagin d'alterar el Programa de Treball.
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de
treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin els idonis al fi proposat i al
compliment del Programa de Treballs, hauran de ser substituïts o incrementats en número
per altres que ho siguin.
Totes les despeses que s'originin pel compliment del present article, es consideraran incloses
en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonats
separadament, llevat que hi hagi una indicació en contrari que figuri en algun document
contractual.

3.6. GARANTIA DE QUALITAT
Quan ho estipulin les clàusules del contracte, el Contractista haurà de presentar un Pla de
Control de Qualitat, en el que figuraran els assaigs que realitzarà al seu càrrec per verificar el
compliment de les condicions del present Plec.
Aquests assaigs els executarà un laboratori homologat que ha de ser aprovat per la Direcció
d’Obra.
Com a mínim, llevat d'especificació diferent en el Plec de Clàusules Econòmic
Administratives, els assaigs a efectuar seran els següents:
A. Terres:
A1. Materials:
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Per als materials a utilitzar en reblerts i terraplens, procedents de l'excavació o de préstecs:
S'atendrà a l'especificat a l'article 81 de la EHE.
Terraplens
Per cada 5.000 m³, fracció, o canvi de material:
- 1 Assaig Proctor Normal
- 1 Anàlisi granulomètrica
- 1 Assaig Límits de Atterberg
Per cada 10.000 m³, fracció, o canvi de material:
- 1 Assaig CBR
- 1 Anàlisi de contingut de matèria orgànica
Reblert de rases en zona de recobriment (EN-805:2000)
Per cada 5.000 m³, fracció, o canvi de material:
- 1 Assaig Proctor Normal, o 1 Assaig de densitat relativa
- 1 Anàlisi granulomètrica
- 1 Equivalent de sorra
Llits de granulats
Per cada 2.500 m³, o fracció:
- 1 Assaig Granulomètric
A2. Execució:

Quan es tracti de la construcció de dipòsits de formigó armat es farà un assaig complet dels
components del formigó, i cada vegada que durant el transcurs de les obres es canviï algun
component, aquest serà assajat.
B2. Assaigs característics del formigó:
S'atendrà a l'especificat a l'article 87 de la EHE.
En el cas de dipòsits de formigó armat, murs pantalla o volum superior a 3.000 m3, aquests
assaigs són preceptius i s'executaran d'idèntica forma a com es col·locarà el formigó durant
l'execució del dipòsit. Abans de procedir a l'inici d'aquests assaigs es comprovaran les
bàscules de ciment, granulats i aigua així com el dosificador d'additius.
A més d'aquests assaigs es realitzaran els assaigs de control de la profunditat de penetració
de l'aigua, per al cas de dipòsits.
B3. Assaigs de control del formigó:
El control es realitzarà segons la modalitat 3 (control estadístic del formigó) d'acord amb
l'article 88.1 de l’EHE.

Terraplens
Per cada 1000 m² o fracció, i tongada
- 2 Densitats in situ
- 2 Determinacions d'humitat.

Els límits màxims per a l'establiment dels lots de control seran els assenyalats en la taula
88.4.a de l’EHE.

Reblerts de rasa en zona de recobriment (EN-805:2000)
- 1 Densitat “in situ” i 1 determinació d'humitat en el cas de sorra
- 1 Determinació de la densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta, cada 500
ml a la zona de suport.
- 1 Densitat “in situ” i 1 determinacions d'humitat en el cas de sorra
- 1 Determinació de densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta, cada 500 ml
a la resta de zona de recobriment (EN-805:2000) i en cada tongada.

B4. Assaigs de consistència del formigó:

Reblert de rases en zona de reblert principal (EN-805:2000)
- En el cas de reblerts sota camins o zones pavimentades 1 densitat in situ i 1 humitat
per cada 100 ml i tongada.
B. Formigons:
B1. Assaigs dels components del formigó:
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Per estimar la resistència característica s'atendrà a l'indicat a l'article 88.4 de l’ EHE.

Excepte en obres d'escassa importància, el control de consistència es farà a cada camió que
arriba a obra.
C. Acers per a formigó armat o pretensat:
Només s'admetran acers que posseeixin un distintiu reconegut o un CC-EHE i es complirà
l'especificat a l'article 31.5.1. de la EHE.
A més es farà un control a nivell normal d'acord amb l'article 90.3.1. de la EHE.
Per al control de dispositius d'ancoratge i enllaç en armadures posttesades es complirà amb
l'article 91 de la EHE, per al control de beines i accessoris amb el 92, per al d'equips de tesat
amb el 93 i per al control dels productes d'injecció amb el 94.

PLEC DE CONDICIONS

- 13

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

D. Acers per a estructures:
S'exigirà la ISO 2001 i el segell de qualitat.
E. Canonades:
Els assaigs a efectuar en canonades s'inclouen en el articulat d'aquest plec relatius a les
mateixes.
F. Plaques alleugerides:
Es farà un control al 100% dels recobriments dels filferros. Es rebutjaran les plaques que no
compleixin les especificacions; una vegada aprovada la placa i abans de la seva col·locació
es pintaran els extrems vistos dels filferros amb pintura epoxi.
A la primera placa que arribi a obra se li realitzarà un examen geomètric complet. Si compleix
les especificacions l'examen es repetirà cada 20 plaques; quan una no compleixi es rebutjarà
i la resta es provarà una a una. Si examinades deu plaques seguides totes compleixen, es
tornarà al control inicial. Qualsevol placa que a simple vista resulti sospitosa de no complir les
especificacions serà sotmesa a assaig independentment del control general.

3.7. NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
Definició:
Consisteix en talar, extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres,
soques d’arbres, arbustos, plantes, malesa, brossa, fustes caigudes, runa, escombraries o
qualsevol altre material indesitjable.
Execució de les obres:
Les operacions s'executaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions existents i al medi
ambient. La Direcció d’Obra, designarà els elements que s’hagin de conservar intactes.
Els treballs es realitzaran de manera que no produeixin molèsties als ocupants de les zones
pròximes a l'obra. En general, s’hauran de prendre les mesures necessàries per minimitzar
els impactes sobre la flora i la fauna dels voltants.
Preferentment, les restes vegetals es valoritzaran.
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Tots els subproductes no susceptibles d'aprofitament, seran retirats a abocador amb caràcter
immediat. Els restants materials podran ser utilitzats pel Contractista, prèvia acceptació per la
Direcció d’Obra de la forma i en els llocs que aquell proposi.
Prèviament a l’inici dels treballs, caldrà disposar, si s’escau, del permís de tala i de
l’autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal.
El tractament dels residus s’ha d’ajustar a la normativa vigent de gestió de residus.

3.8. EXCAVACIONS
3.8.1. EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL
Consisteix en l'excavació i posterior reposició, de la capa o mantell de terreny vegetal o de
conreu, situat en zones afectades per les obres. La seva execució inclou les operacions
següents:
-

Excavació
Càrrega i transport a lloc d'aplec
Descàrrega i aplec en lloc autoritzat pel Director d'Obra
Càrrega i transport a la zona de les obres
Col·locació de la terra vegetal en la seva posició original
Despedregat i subsolat dels terrenys de conreu
Càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants, si n’hi
ha, a un gestor de residus

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director
d'Obra un pla de treball en el qual figurin les zones que se'n va a extreure la terra vegetal i
els llocs escollits per a l’aplec. Una vegada aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.
A l'excavar la terra vegetal es posarà cura en no convertir-la en fang, per a la qual cosa
s'utilitzarà maquinària lleugera.
L’aplec de terra vegetal es realitzarà en caballons per a la seva posterior reposició i es
mantindrà separada de pedres, runa, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçaria
dels caballons serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida (en forma de
crater). Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió.
Un cop acabada aquesta unitat d’obra, el Contractista ha de presentar un acta per cada finca
on els diferents propietaris expressin l’acord amb la restitució efectuada.
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3.8.2. EXCAVACIÓ A CEL OBERT

Durant les diverses etapes de la realització de l’explanació de les obres, aquestes es
mantindran en perfectes condicions de drenatge.

Definició:
Comprèn el conjunt d'operacions per excavar i anivellar les zones d'emplaçament d'obres de
fàbrica, dipòsits, estacions de bombament i assentament de camins, fins a la cota
d’explanació general, així com l'excavació prèvia en desmunt amb talussos (pretall) fins a la
plataforma de treball definida en els plànols del Projecte. Les esmentades operacions
inclouen l'excavació, extracció, càrrega i transport a abocador o a lloc d'aplec dels productes
resultants de l'excavació, així com la refinació i anivellament dels talussos i fons. També
inclou la gestió de residus que s’haurà d’ajustar a la normativa vigent.
Classificació:
El material a excavar les excavacions a cel obert es classifiquen en:
- Excavació en terreny solt
- Excavació en terreny de trànsit o roca
S'entén per terreny solt el que pot ser excavat amb mitjans mecànics convencionals de
potència mitjana, (fins a 145 HP de potència).
L'excavació dels terrenys de trànsit o de roca exigirà la utilització de mitjans potents
d'escarificació, tipus D-8, retroexcavadores de gran potència, i fins i tot explosius o martell
picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.
El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla d'execució de les
excavacions. Aquest pla haurà d'indicar la maquinària i els mitjans auxiliars previstos per a
l'execució, així com les fases i procediments constructius (possible escarificat previ, tall previ,
pla de voladures, mesures de protecció enfront de les possibles projeccions, control de
vibracions en el terreny i de l'ona aèria, etc.).
Una vegada acabades les operacions de desbrossament del terreny, s'iniciaran les obres
d'excavació ajustant-se a les alineacions, pendents i dimensions segons plànols i/o
replantejament o al que indiqui la Direcció d’Obra.
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra amb l'antelació suficient, el començament de
qualsevol excavació per poder realitzar les comprovacions geomètriques necessàries sobre
el terreny.
Durant l'execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per no disminuir la
resistència del terreny no excavat. En especial, s'adoptaran les mesures necessàries per
evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca a causa d'excavacions
inadequades, esllavissades ocasionades pel descalçat del peu de l'excavació, erosions locals
i tolls d’aigua deguts a un drenatge defectuós de les obres, etc.
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Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació podran ser utilitzats, si compleixen les
condicions requerides en aquest Plec, en la formació de terraplens i reblerts així com en els
altres usos fixats en els plànols.
Els talussos dels desmunts seran els especificats en els plànols del Projecte o els que en el
seu cas imposi la Direcció d’Obra. Els talussos hauran de formar-se començant l'excavació
des del cap del mateix amb la seva posició final corresponent, de tal manera que durant tot el
procés, es mantingui el talús de projecte o l'indicat per la Direcció d’Obra, sense haver de
procedir a posteriors treballs per donar-li la seva inclinació definitiva.
Si durant l'execució sorgís una anomalia en el terreny respecte d'allò previst en el projecte, el
Contractista paralitzarà els treballs i sol·licitarà de la Direcció d’Obra les oportunes
instruccions, sent mentrestant de la seva responsabilitat les mesures a adoptar tant per evitar
danys a tercers, com per garantir la seguretat dels operaris.
Els excessos en les excavacions respecte de l'estipulat en plànols o ordenat per la Direcció
d’Obra no seran d'abonament. A més tot excés d'excavació en les soleres s’haurà d’omplir
amb formigó pobre, llevat d'autorització expressa per part de la Direcció per a una altra forma
de fer-ho, no sent d'abonament el reblert.
En el cas que els talussos presentin desperfectes el Contractista eliminarà els materials
despresos o moguts i realitzarà urgentment les reparacions necessàries. Si els esmentats
desperfectes són imputables a execució inadequada o a incompliment de les instruccions de
la Direcció d’Obra, el Contractista serà responsable dels danys ocasionats.
Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva
aprovació.
En la proposta de programa cal especificar , com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades del tall previ i disposició de les mateixes.
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de
barrinades
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades
- Esquema de detonació de les voladures
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en
terrenys anàlegs als de l'obra
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El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny,
l'adequació del tipus d'explosius i detonadors.

exteriors de canonada iguals o menors que 200 mm. Per a diàmetres exteriors més grans
que 200 mm serà de 0,60 m + D ext. Els talussos de les rases seran els de projecte.

Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les
càrregues de voladura, de manera que els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin
per a les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra, no siguin sobrepassats.

Segons el material a excavar les excavacions en rasa es classifiquen en:
- Excavació en terreny solt
- Excavació en terreny de trànsit o en roca

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació
d'obtenir els permisos adequats i d'adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar
danys a la resta de l'obra o a tercers.

S'entén per terreny solt els materials fàcilment excavables per qualsevol procediment, amb
mitjans convencionals de potència mitjana (fins a 145 HP de potència).

Es portarà un registre complet de cada voladura. El gràfic del sismògraf es presentarà
immediatament després de cada voladura a la Direcció d’Obra, per si cal corregir l'esquema
de voladures.
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per
aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fes aconsellable. En aquest cas
el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou Programa de
voladures, encara que aquest no sigui objecte d'abonament.
Refinació de l'excavació i toleràncies:
Les excavacions a cel obert per ubicació d'estructures, siguin de dipòsits, estacions de
bombament, o obres de fàbrica es realitzaran en dues fases. En una primera fase l'excavació
quedarà situada 0.25 m per damunt del fons teòric. En una segona fase es realitzarà
l'excavació a cota definitiva i el repàs de la mateixa, col·locant-se en el mínim termini
necessari la capa de neteja, o el llit granular en el seu cas, quedant prohibida la circulació de
vehicles sobre el fons de l'excavació durant l'execució i una vegada finalitzades aquestes
operacions.
3.8.3. EXCAVACIÓ EN RASA
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir les rases per a la instal·lació de
canonades i/o canalitzacions, massissos d'ancoratge i arquetes. Comprenen les següents
operacions:
- Excavació, incloent tots els sistemes i mitjans necessaris per a la mateixa: tall previ,
voladures, etc.
- Remoció, extracció i dipòsit dels productes resultants de l'excavació que serveixin per
al reblert posterior a les proximitats de l’obra, ja sigui a peu de rasa o en un altre
indret.
- Possibles estrebades i apuntalaments
- Repàs de talussos i soleres de les excavacions
Les excavacions en rasa per a canonades compliran les següents condicions geomètriques
llevat de canvi en el projecte. L'amplada en el fons de la rasa serà de 0,60 m per a diàmetres

PLEC DE CONDICIONES APROVAT PER ATL IPO-011 versió 4.0

S’hauran d’estrebar aquelles excavacions en que sorgeixen variacions en el terreny no
previstes en projecte, i que l’estabilitat per raó d'espai o altres causes no pugui garantir-se
amb un canvi en el talús de l'excavació.
Als terrenys de trànsit o en roca serà precisa la utilització de retroexcavadores de gran
potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.
El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla d'execució de les
excavacions en rasa. Aquest pla haurà d'indicar la maquinària i els mitjans auxiliars previstos
per a l'execució de les rases, així com les fases i procediments constructius.
Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents estudis, per a la seva
aprovació.
En la proposta de programa cal especificar, com a mínim,:
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre dels barrinades del tall previ i disposició de les mateixes en el seu cas
- Diàmetre dels barrinades i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de
barrinades
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades
- Esquema de detonació de les voladures
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en
terrenys anàlegs als de l'obra
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny,
l'adequació del tipus d'explosius i detonadors.
Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les
càrregues de voladura, de manera que els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin
per a les vibracions en estructures i edificis pròxims a la pròpia obra, no siguin sobrepassats.
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L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació
d'obtenir els permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar
danys a la resta de l'obra o a tercers.

La tolerància en la rasant de l'excavació serà com a màxim de vint-i-cinc mil·límetres (25
mm).

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fes aconsellable. En aquest cas el
Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou Programa de
Voladures, sense que aquest sigui objecte d'abonament.

La utilització de màquines rasadores per a l’execució de rases, en el cas que no estigui
previst en el Projecte, estarà subjecte a l’autorització del Director de l’Obra. En cap cas,
s’autoritzarà la seva utilització en zones urbanes o en zones on hi hagi presència significativa
de serveis subterranis.

Efectuat el replantejament de les rases l'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat
assenyalada en els plànols, i de manera que s'obtingui un fons de rasa uniforme. La Direcció
d’Obra podrà modificar la rasant del fons de la rasa si, en vista de les condicions del terreny,
ho considera necessari a fi d'assegurar un suport o assentament satisfactori de les
canonades. Aquesta sobreexcavació respecte als plànols del projecte s'abonarà als mateixos
preus existents per a l'excavació projectada. Quan les canonades hagin d'instal·lar-se en
terraplè, es farà un reblert previ amb el material i la seva compactació indicat per la Direcció
d’Obra. Aquest reblert s'executarà fins a un nivell d'almenys 30 cm per damunt de la
generatriu superior del tub i posteriorment s'excavarà la rasa on s'ubicarà la canonada.

3.8.4. ESGOTAMENTS

Quan aparegui aigua en les rases que s'estan excavant s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions
necessàries per esgotar-la.
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca
hauran de ser regularitzats. Igualment es refinaran els talussos per garantir que no existeixin
despreniments durant els treballs de muntatge.
En el cas que la regularització del fons de l'excavació impliqui la necessitat de realitzar una
sobreexcavació, aquesta s’haurà d’omplir amb el material que indiqui la Direcció d’Obra fins a
la cota indicada en el projecte. Qualsevol excés en les excavacions que s'efectués per sota
dels nivells ordenats o que sobrepassés l'amplada de la rasa sobre el perfil de projecte haurà
de ser omplert i compactat amb el material apropiat. Tant l'excés d'excavació com el reblert
que comporta no seran objecte d'abonament.
El material excavat susceptible de posterior utilització no serà retirat de la zona de les obres
sense permís del Director d'Obra col·locant-se a una banda de la rasa, o en el cas de caldre
una selecció posterior en zones d’aplec de manera que produeixin el mínim de pertorbació al
trànsit de personal i vehicles.
En zones urbanes no es permetrà una llargària de rasa oberta superior a 150 metres o
aquella que permeti la instal·lació de canonada en un sol dia (la que sigui més gran de les
dues). Les rases en aquest cas hauran de quedar reblertes i compactades al final de la
jornada de treball, o s’hauran de senyalitzar i protegir amb barreres de formigó (tipus New
Jersey) o s’hauran de cobrir amb planxes d'acer degudament reforçades i capaces de resistir
el trànsit de vehicles.
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En aquelles zones que les excavacions en rasa se situïn per sota del nivell freàtic, es
disposaran els mitjans necessaris per esgotar l'aigua i realitzar el muntatge de les canonades
en sec.
El Contractista proposarà a la Direcció d’Obra el sistema d'esgotament, que segons la
naturalesa del terreny podrà consistir en algun dels indicats a continuació:
- Esgotament mitjançant sistema de llances de succió (well-points) situats exteriorment a
l'excavació, amb rebaix continuat del nivell a cota inferior de la rasant de la rasa.
- Esgotament mitjançant pous i bombes d’esgotament, amb rebaix continuat del nivell a
cota inferior de la rasant de la rasa.
3.8.5. APUNTALAMENTS I ESTREBADES
Aquesta unitat consisteix en la col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a
comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements
metàl·lics.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació de la zona de treball
Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés
d'excavació - Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la Direcció
d’Obra.

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les
especificades al projecte o les que dicti la normativa de referència o les aprovades per la
Direcció d’Obra.
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. Les unions entre els elements de
l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments. En acabar la
jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt
a baix utilitzant plataformes suspeses. Si les dues operacions es fan simultàniament,
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l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses,
més 30 cm. Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat
del personal. En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment
després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. En cas
d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de
suspendre els treballs i avisar a la Direcció d’Obra.

Les zones que, per la seva forma, poguessin retenir aigua en les seves superfícies, es
corregiran immediatament pel Contractista.

Com a normativa d’obligat compliment es tindrà en compte la següent:

3.9.2. REBLERTS COMPACTATS EN RASES PER A CANONADES

-

“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”.

-

“Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTEADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos”.

3.9. REBLERTS
3.9.1. REBLERTS COMPACTATS DARRERA D’OBRA DE FÀBRICA

Els graus de compactació a obtenir es determinaran segons la ubicació del reblert localitzat.
En el cas d'arquetes serà l’exigit als reblerts de rasa, i en el cas de reblerts darrera de
dipòsits d'aigua la compactació no serà inferior al 95% d'assaig Proctor Normal. Els mitjans
proposats per a la compactació han d’estar aprovats per la Direcció d’Obra.

3.9.2.1. Definicions
Prenem les definicions d'EN-805:2000 per a les diferents zones de reblert d'una rasa per a
allotjament de canonades.
Llit de suport: Zona de reblert entre el fons de la rasa i la generatriu inferior del tub. El llit de
suport tindrà un gruix de 15 cm per a canonades de diàmetre exterior menor de 600 mm i de
20 cm per a les de diàmetre més gran de 600 mm.
Seient: Llit situat immediatament sobre la capa anterior, fins a una altura en què una línia
paral·lela al fons de l'excavació talla al tub segons un angle central de 90º o 120º.

Aquesta unitat consisteix a l'extensió i compactació de sòls adequats o seleccionats, al
voltant de les obres de fàbrica o en el seu darrera, amb unes dimensions o condicionats de
resistència que no permetin la utilització dels mateixos equips de maquinària que s’utilitzen
per l'execució de terraplens.

Suport: El conjunt de les dues capes anteriors. Pot ser de formigó en el cas de canonada de
formigó armat.

Execució de les obres en general:

Recobriment: Zona del reblert que envolta al tub fins a una alçària de 15 cm per sobre de la
generatriu superior del tub. El recobriment és el conjunt del suport, reblert lateral i reblert
inicial.

Quan el reblert hagi d'assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua
superficials o subterrànies es desviaran les primeres i es captaran i es conduiran les segones
fora de l'àrea on es vagi a construir el reblert abans de començar l'execució.

Reblert inicial: Zona de reblert de 15 cm de gruix per sobre de la generatriu superior del tub.

Si el reblert hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argila tova, s'assegurarà
l'eliminació d'aquest material o la seva consolidació.
Durant l'execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el pendent
transversal necessari per assegurar l'evacuació de l'aigua sense perill d'erosió.
Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si cal. El contingut òptim
d'humitat es determinarà en obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats que
s'obtinguin dels assaigs realitzats.
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la
tongada.
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Reblert lateral: Definit per diferència entre el recobriment i la suma del suport i el reblert
inicial.
Reblert principal: Zona de rasa situada des de la part superior del reblert inicial (15 cm per
damunt de la generatriu superior del tub) i el nivell del terreny. El reblert principal per tant
comprèn la terra vegetal o la base de la calçada segons el cas.
3.9.2.2. Ús dels materials
Per als tubs de formigó armat s'utilitzaran els materials A, B, C, D i E en tota la zona de
recobriment, excepte si el suport és de formigó, en que s'utilitzaran en tota la zona de
recobriment menys en el suport.
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Si el tub és d'acer recobert amb polietilè o polipropilè s'utilitzaran els tipus C,D i E en tota la
zona de recobriment.
Si es tracta de canonades de fosa o polietilè s'utilitzarà en tota la zona de recobriment el
material C (sorra).
3.9.2.3. Generalitats
El material de reblert no s’ha de descarregar directament sobre els tubs. S’haurà de col·locar
i distribuir en capes uniformes, de tal manera que quan quedin compactades, el seu gruix no
serà superior als 20 cm i ha de proporcionar al tub tant un bon llit de suport com un adequat
suport lateral, d'acord amb els càlculs de projecte.

El reblert principal es compactarà al 100% PN sota camins i vies pavimentades i al 90% en
camps de conreu. En el primer cas s’estendran les successives capes en gruixos de no més
de 20 cm.
Cal tenir en compte que les càrregues actuants sobre els tubs quan s'efectuen els càlculs de
projecte, corresponen a una rasa de característiques geomètriques determinades i a uns
reblerts també definits. Si qualsevol de les dues dades canviés serà necessari recalcular la
canonada.

3.10. TERRAPLENS, PEDRAPLENES I LLITS GRANULARS

S'ajustarà la humitat del material de reblert per tal d’aconseguir la compactació requerida. Si
el material es troba per sota del contingut òptim d'humitat s'agregarà aigua; en cas contrari
caldrà assecar.

3.10.1 TERRAPLENS

Cap reblert es col·locarà fins que l'aigua (en el seu cas) hagi estat eliminada totalment de
l'excavació.

3.10.2. PEDRAPLENES

Una vegada compactat el llit de suport caldrà realitzar un ajust final de nivells utilitzant una
corda, de manera que cada secció de tub una vegada dipositat, estigui en contacte amb el llit
de suport al llarg de tota la generatriu inferior.
El reblert de la zona de tub s'efectuarà de manera que en cap cas el recobriment pugui
quedar afectat.

Es regiran per allò disposat a l'article 330 del PG3.

Es regiran per allò disposat a l'article 331 del PG3.
3.10.3. LLITS GRANULARS
Es defineix com a llit granular el material constituït per un conjunt d'àrids de granulometria
discontínua que se situa sota de les soleres de dipòsit per permetre l'adequada evacuació de
les possibles filtracions a la xarxa de subdrenatge. El seu fus granulomètric serà el M4 definit
a l'article 502.2.1. del PG3.

3.9.2.4. Compactació del material
Les proves de compactació estaran d’acord amb la norma NLT-107/72 (Proctor Normal), per
als materials tipus A, B, C i I. Per als materials tipus D i E la ASTM D 4254 (densitat relativa).
Els percentatges de densitat màxima o densitat relativa seran els següents:
El 95% del Proctor Normal per als materials A, B i C. El 75% de la densitat relativa per als
materials D i E. En el cas de canonades de formigó armat amb camisa de xapa d’acer, la
zona de recobriment que no correspongui al llit de suport podrà compactar-se al 85% del PN
o al 65% de densitat relativa segons sigui el cas.
Per als materials tipus I, el projectista definirà el grau de compactació en el Projecte en funció
de les càrregues a les hagi d’estar sotmès el reblert. Si es tracta com és usual de camps de
conreu, serà suficient el 85% del PN.

Execució de l'obra:
L'extensió del llit granular no s'iniciarà fins que s'hagi refinat el fons de l'excavació, amb els
pendents fixats en el plànols que condueixin les aigües a la xarxa de subdrenatge. L’àrid
s'estendrà en tongades de gruix uniforme, d’entre deu centímetres (10 cm) i vint centímetres
(20 cm).
Després d'estesa la tongada, es compactarà, fins a aconseguir que l’àrid quedi perfectament
travat, sense que es produeixin corriments, ondulacions o desplaçaments per davant del
compactador.
Una vegada estès i compactat el material, queda prohibit el pas de vehicles sobre la
superfície acabada.

En qualsevol cas, els equips de compactació utilitzat seran prou lleugers per no fer malbé el
tub. Els materials granulars al voltant de les canonades en el recobriment es piconaràn amb
barra de cara a aconseguir la densitat relativa requerida.
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3.11. ESCULLERA
L'escullera no es bolcarà des del camió sinó que es col·locarà procurant deixar el menor
volum de buits possible entre blocs.

3.12. ENCOFRATS, CINDRIS i APUNTALAMENTS
3.12.1. ENCOFRATS
Es defineix com a encofrat l'element destinat al modelatge “in situ” de formigons. Pot ser
recuperable o perdut, entenent-se per això últim el que queda embegut dins del formigó.
Execució d'obra:
Les cindris i encofrats, així com les unions dels seus diferents elements tindran una
resistència i rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les càrregues, i/o accions de qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a
conseqüència del procés de formigonat i especialment, les degudes a la compactació de la
massa.
Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil·límetres (5 mm) per als
moviments locals i la mil·lèsima de la llum per al conjunt.
Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, es disposarà l'encofrat de manera que,
una vegada desencofrada i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera contrafletxa (de
l'ordre del mil·lèsim de la llum), per aconseguir un aspecte agradable.
Els encofrats seran prou estancs per impedir pèrdues apreciables de beurada, tenint en
compte la manera de compactació prevista.
Les superfícies interiors dels encofrats estaran netes en el moment del formigonat.

distància vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó
arribi a la seva alçada.
Els elements a utilitzar en els encofrats per tal de mantenir-los rígids en la seva posició
durant el procés de formigonat seran de dues classes. La primera classe correspon a dipòsits
d'aigua o estructures que hagin de quedar sota la capa freàtica, seran barres d'acer tipus
“Diwidag” o similars que quedaran embegudes en el formigó amb els seus extrems a una
distància del parament no més gran de 25 mm. Posteriorment a la retirada de l'encofrat
s’hauran d’omplir els buits que queden amb un morter adherent sense retracció.
La segona classe correspon a la resta d’estructures, en aquest cas els elements rigiditzadors
podran ser com els de la primera classe, o bé elements metàl·lics de filferros o platines, però
protegits per un element de plàstic (“macarró”) de tal manera que després del formigonat
l'element metàl·lic es pugui retirar completament. Els extrems del forat que queda en la
massa de formigó s'omplen posteriorment amb un morter adherent.
En cap cas es permetrà la utilització d'elements de fusta.
Per tal de facilitar la retirada de les peces que constitueixen els encofrats s’haurà de fer ús de
desencofrants, que cal aplicar-los amb la suficient antelació de manera que no escorri quan
l'encofrat se situï en posició, i pugui afectar a la neteja de l'armadura. A títol d'orientació
s'assenyala que podran col·locar-se com desencofrants els vernissos antiadherents
compostos de silicones, o preparats a base d'olis solubles en aigua o greix diluït, evitant l'ús
de gas-oli, greix corrent, o qualsevol altre producte anàleg.
Desencofrat i desapuntalament:
Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costers, fons, etc.) com els
apuntalaments i cindris, es retiraran sense produir sacsejades ni xocs a l'estructura,
recomanant-se, quan els elements siguin de certa importància, l'ús de falques, caixes de
sorra, gats o altres dispositius anàlegs per aconseguir un descens uniforme dels suports.

Els encofrats de fusta s'humitejaran per evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el
formigó.

Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó tingui la resistència necessària
per suportar amb suficient seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als quals
estarà sotmès durant i després del desencofrat o desapuntalament. Es recomana que la
seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per a l'obra en servei.

El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó
resultin ben acabades; col·locant, si cal, angulars metàl·lics en les arestes exteriors de
l'encofrat, o utilitzant un altre procediment similar en la seva eficàcia. La Direcció d’Obra
podrà autoritzar, no obstant això la utilització de llistons bisellats “berenjenos” per a
achaflanar les esmentades arestes. No es toleraran imperfeccions majors de cinc mil·límetres
(5 mm) en les línies de les arestes.

Quan es tracti d'obres d'importància i no es posseeixi experiència de casos anàlegs o quan
els perjudicis que poguessin derivar-se d'una fissuració prematura fossin grans, es realitzaran
assaigs d'informació (vegeu article 89 de la Instrucció EHE) per conèixer la resistència real
del formigó i poder fixar convenientment el moment del desencofrat o desapuntalament.

Quan s'encofrin elements de gran alçaria i petit gruix a formigonar d'una vegada, s'hauran de
preveure en les parets laterals dels encofrats finestres de control, de suficient dimensió per
permetre des d'elles la compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran a una
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En el cas de murs per a dipòsits d'aigua no es desencofrarà abans que hagin transcorregut
48 hores des de la posada en obra del formigó.
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Es posarà especial atenció a retirar, tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de les
juntes de retracció o dilatació, així com de les articulacions, si n'hi ha.

resistència en els nusos depèn únicament del fregament de collarets, cal l'aprovació prèvia
del director.

A títol orientatiu poden utilitzar-se els terminis de desencofrat o desapuntalament donats per
la fórmula expressada en la Instrucció EHE. La fórmula és només aplicable a formigons
fabricats amb ciment Portland i suposant que el seu enduriment s'hagi dut a terme en
condicions ordinàries.

En tot cas, es comprovarà que l’apuntalament o cindri posseeix espai suficient per al
desapuntalament, així com que les pressions que transmet al terreny no produiran
assentaments perjudicials amb el sistema de formigonat previst.

En l'operació de desencofrat és norma de bona pràctica mantenir els fons de bigues i
elements anàlegs, durant dotze hores, desenganxats del formigó i a uns dos o tres
centímetres (2-3 cm) del mateix, per evitar els perjudicis que pogués ocasionar el
trencament, instantani o no, d'una d'aquestes peces al caure des de gran altura.
Igualment útil resulta sovint la mesura de fletxes durant el desapuntalament de certs
elements, com índex per decidir si s’ha continuar l'operació i fins i tot si convé o no disposar
assaigs de càrrega de l'estructura.
Es crida l'atenció sobre el fet que, en formigons joves, no només la seva resistència, sinó
també el seu mòdul de deformació, presenta un valor reduït; el que té una gran influència en
les possibles deformacions resultants.
Dins de tot allò indicat anteriorment el desencofrat haurà de realitzar-se com més aviat millor,
per tal d'iniciar com més aviat millor les operacions de curat.
3.12.2. APUNTALAMENTS I CINDRIS
Es defineix com a apuntalaments i cindris les estructures provisionals que sostenen un
element estructural mentre s'està executant fins que s’arriba a la resistència pròpia suficient.
Construcció i muntatge
Llevat de prescripció en contrari, els cindris i apuntalaments hauran de ser capaços de resistir
el pes total propi i el de l'element complet sustentant, així com altres sobrecàrregues
accidentals que puguin actuar sobre ells.
Els cindris i apuntalaments tindran la resistència i disposició necessàries perquè, en cap
moment, els moviments locals, sumats en el seu cas als de l'encofrat, sobrepassin els cinc
mil·límetres (5 mm) ni els de conjunt, la mil·lèsima (1/1.000) de la llum.
Els cindris es construiran d’acord amb els plànols de detall que prepari el Contractista; que ha
de presentar-los, amb els seus càlculs justificatius detallats, a examen i aprovació del
Director d'Obra.
Quan l'estructura del cindri sigui metàl·lica estarà constituïda per perfils laminats, tubs, etc.,
subjectes amb cargols o soldats. Per a la utilització d'estructures desmuntables, en les que la
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Una vegada muntat el cindri, si el Director ho creu necessari, es verificarà una prova
consistent en sobrecarregarlo d'una manera uniforme i pausada, en la quantia i amb l'ordre
que ho haurà de ser durant l'execució de l'obra. Durant la realització de la prova, s'observarà
el comportament general del cindri, seguint les seves deformacions mitjançant flexímetres o
nivells de precisió. Arribats a la sobrecàrrega completa, aquesta es mantindrà durant vintiquatre hores (24 h) amb nova lectura final de fletxes. A continuació, i en el cas que la prova
oferís dubtes, s'augmentarà la sobrecàrrega en un vint per cent (20%) o més si el Director ho
considera precís. Després es procedirà a descarregar el cindri, en la mesura i amb l'ordre
que indiqui el Director, observant-se la recuperació de fletxes i els nivells definitius amb
descàrrega total.
Si el resultat de les proves és satisfactori, i els descensos reals del cindri haguessin resultat
d’acord amb els teòrics que van servir per fixar la contrafletxa es donarà per bona la posició
del cindri i es podrà realitzar l'obra definitiva. Si fos precís alguna rectificació, el Director
notificarà al Contractista les correccions en el nivell dels diferents punts.
Si el cindri pogués veure's afectat per possibles avingudes durant el termini d'execució, es
prendran les precaucions necessàries perquè no afectin a cap dels seus elements.
En el cas d'obres de formigó pretensat, és important una disposició dels cindris per tal de
permetre les deformacions que apareixen al tesar les armadures actives, i que resisteixin la
subsegüent redistribució del pes propi de l'element formigonat. En especial, els cindris
hauran de permetre, sense coartar-los, les minves del formigó sota l'aplicació de l'esforç de
pretensat.
Per allò dit anteriorment es preferiran cindris realitzats amb puntals en ventall. Els
arriostraments tindran la menor rigidesa possible, compatible amb l'estabilitat del cindri i es
retiraran els que es queden abans del tesat de les armadures.
Descindrat
El descindrat podrà realitzar-se quan en vista de les circumstàncies de temperatura i del
resultat de les proves de resistència, l'element de construcció sustentat hagi adquirit la
resistència necessària per suportar els esforços que apareguin al descindrat.
El descindrat es farà de manera suau i uniforme es recomana la utilització de falques, gats,
caixes de sorra, o altres dispositius, quan l'element descindrat sigui de certa importància.
Quan el Director ho estimi convenient, els cindris es mantindran desenganxats dos o tres
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centímetres (2 o 3 cm) durant dotze hores (12 h) abans de ser retirats completament; s’haurà
de comprovar, a més que la sobrecàrrega total actuant sobre l'element que es descindra, no
superi el valor previst com a màxim en el Projecte.
En el cas d'obres de formigó pretensat, se seguiran, a més les següents prescripcions:
- El descindrat s'efectuarà d'acord amb allò disposat en el programa previst en el Projecte.
- L'esmentat programa haurà d'estar d'acord amb el corresponent al procés de tesat, a fi
d'evitar que l'estructura quedi sotmesa, encara que només sigui temporalment, durant el
procés d'execució, a tensions no previstes en el Projecte, que puguin resultar perjudicials.
- Tant els elements que constitueixen l'encofrat, com els apuntalaments i cindris, es
retiraran sense produir sacsejades ni cops al formigó, per a la qual cosa, quan els
elements siguin de certa importància, s'utilitzaran falques, caixes de sorra, gats o altres
dispositius anàlegs per aconseguir un descens uniforme dels suports.
- De no quedar contraindicat pel sistema estàtic de l'estructura, el descens del cindri es
començarà pel centre de la llum, i continuarà cap als extrems, seguint una llei triangular o
parabòlica.

3.13. OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
3.13.1. ASPECTES GENERALS
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per part de la Direcció d’Obra de la
col·locació i subjecció de les armadures, dels separadors i rigiditzadors i de l'encofrat, així
com la neteja de fons i laterals. El Contractista està obligat per tant a avisar amb suficient
antelació perquè les comprovacions es puguin fer sense alterar el ritme constructiu. El
Contractista presentarà un pla de formigonat que haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra.
3.13.2. PLA DE FORMIGONAT
Consisteix en l'explicació de la forma, mitjans i processos que proposa el Contractista per a
l'execució del formigonat. Constarà de:
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, grua i cubilot, abocament directe, o altres).
- Característiques dels mitjans mecànics.
- Personal.
- Vibradors ( característiques i número, indicant els de recanvi per possible avaria).
- Seqüència d'omplert dels motlles.
- Mitjans per evitar defectes en el formigonat per efecte del moviment de les persones
(passarel·les, bastides, taulons...).
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i del personal de control.
- Sistema de curat.

PLEC DE CONDICIONES APROVAT PER ATL IPO-011 versió 4.0

3.13.3 DOSIFICACIÓ
S’haurà de complir el que sobre el particular assenyala la Instrucció EHE, i l'article
corresponent del capítol 2 d'aquest Plec. No es permetrà l'ús de cendres volants per a la
fabricació del formigó.
3.13.4. FABRICACIÓ I TRANSPORT DEL FORMIGÓ A OBRA
Es complirà amb l'article 69 de la EHE.
3.13.5. POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ
Com norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora i mitja (1,30 h) entre la
fabricació del formigó i la seva posada en obra i compactació. Podrà modificar-se aquest
termini si s'utilitzen conglomerants o additius especials, podent-se augmentar, a més, quan
s'adoptin les mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin
condicions favorables d'humitat i de temperatura. En cap cas es tolerarà la col·locació en
obra de masses que acusin un principi d’adormiment, segregació o dessecació.
No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'altures superiors a un metre i mig (1,5 m)
quedant prohibit el llançar-lo amb la pala a gran distància, distribuir-lo amb rasclets, fer-lo
avançar més d'un metre (1,0 m) dins dels encofrats, o col·locar-lo en capes o tongades amb
un gruix superior al qual permeti una compactació completa de la massa.
Tampoc es permetrà la utilització de canaletes i trompes per al transport i abocament del
formigó, llevat que la Direcció d’Obra ho autoritzi expressament en casos particulars.
3.13.6. COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ
Excepte en casos especials, la compactació del formigó es realitzarà sempre per vibració, de
manera que s'eliminin els buits i possibles “coqueres”, sobretot en els fons i paraments dels
encofrats, especialment en els vèrtexs i arestes, i s'obtingui un perfecte tancat de la massa,
sense que arribi a produir-se segregació.
El procés de compactació s’haurà de prolongar fins que reflueixi la pasta a la superfície.
La freqüència de treball dels vibradors interns a utilitzar haurà de ser superior a sis mil
(6.000) cicles per minut. Aquests aparells s’han de submergir ràpida i profundament en la
massa, cuidant de retirar l'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es formigona per
tongades, convé introduir un vibrador fins que la punta penetri en la capa adjacent, procurant
mantenir l'aparell vertical o lleugerament inclinat.
En el cas que s'utilitzin vibradors de superfície, la freqüència de treball dels mateixos serà
superior a tres mil (3.000) cicles per minut.

PLEC DE CONDICIONS

- 22

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

Els valors òptims, tant de la durada del vibrat com de la distància entre els successius punts
de la immersió, depenen de la consistència de la massa, de la forma i dimensions de la peça
i del tipus de vibrador utilitzat, no sent possible, per tant, establir xifres de validesa general.
Com orientació s'indica que la distància entre punts d'immersió ha de ser l'adequada per
produir en tota la superfície de la massa vibrada, una humectació brillant, sent preferible
vibrar en molts punts per poc temps a vibrar en pocs punts més prolongadament.
Si s'avaria un dels vibradors empleats i no es pot substituir immediatament, es reduirà el
ritme del formigonat, o el Contractista procedirà a una compactació per piconat aplicat amb
barra, suficient per acabar l'element al que s'està abocant formigó, no podent-se iniciar el
formigonat d'altres elements mentre no s'hagi reparat o substituït els vibradors avariats. En
tot cas sempre es comptarà amb vibradors de reserva abans de començar els formigonats.
3.13.7. JUNTES DE FORMIGONAT
Les juntes de formigonat no previstes en els plànols se situaran en una direcció el més
perpendicular possible a la de les tensions de compressió i allà on el seu efecte sigui menys
perjudicial, allunyant-les, amb l'esmentat fi, de les zones en les quals l'armadura estigui
sotmesa a fortes traccions. Si el pla d'una junta resulta mal orientat, es destruirà la part de
formigó que calgui eliminar per donar a la superfície la direcció apropiada.
Abans de continuar el formigonat es netejarà la junta de tota brutícia o àrid que hagi quedat
solt i es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert; per a això
s'aconsella utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el formigó es trobi més o
menys endurit, podent-se aplicar també, en aquest últim cas, un raig d'aigua i aire.
Expressament es prohibeix la utilització de productes corrosius en la neteja de juntes.
Realitzada l'operació de neteja, s'humitejarà la superfície de la junta, sense arribar a entollarla, abans d'abocar el nou formigó.
Es prohibeix formigonar directament sobre el formigó que hagi patit els efectes de les
gelades. En aquest cas, s’hauran d’eliminar prèviament les parts danyades pel gel.
En cap cas es posaran en contacte formigons fabricats amb diferents tipus de ciment que
siguin incompatibles entre si.
En qualsevol cas, el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra, per al seu vist-i-plau o
inconvenients, la disposició i forma de les juntes entre tongades o de limitació de tall que
estimi necessàries per a la correcta execució de les diferents obres i estructures previstes,
amb suficient antelació a la data en què es prevegin realitzar els treballs, antelació que no
serà mai inferior a quinze (15) dies.
En el cas d'interrupcions de formigonat per causes imprevistes, el Contractista estarà obligat
a seguir les instruccions de la Direcció d’Obra per a la resolució de la junta creada, o bé a la
demolició de la part d'estructura formigonada, sense tenir dret a cap abonament per aquest
concepte.
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3.13.8. CURAT DE FORMIGÓ
Durant el primer període d'enduriment, el formigó tindrà un procés de curat amb la durada
que dependrà del tipus de ciment utilitzat i de les condicions climatològiques.
Com terme mitjà, el procés de curat tindrà una durada mínima de set dies havent d’
augmentar-se aquest termini quan s'utilitzin ciments d'enduriment lent o en ambients secs i
calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin d'estar en contacte amb aigües o
filtracions salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar l'esmentat termini a
quinze dies.
Es pot estimar la durada del període de curat segons l'article 74 de la EHE, però en qualsevol
cas no serà inferior als 7 dies abans assenyalats.
El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó,
mitjançant reg directe que no produeixi rentat. L'aigua utilitzada en aquestes operacions
haurà de posseir les qualitats exigides en la Instrucció EHE.
Un altre bon procediment de curat consisteix a cobrir el formigó amb sacs, sorra, palla o
altres materials anàlegs i mantenir-los humits mitjançant regs freqüents. En aquests casos,
s’ha de prestar la màxima atenció que aquests materials siguin capaços de retenir la humitat i
estiguin exempts de sals solubles, matèria orgànica (restes de sucre en els sacs, palla en
descomposició, etc.) o altres substàncies que, dissoltes i arrossegades per l'aigua de curat,
puguin alterar el fraguat i primer enduriment de la superfície del formigó.
No s'autoritza la utilització d'aigua de mar en el curat de formigons armats.
El curat per aportació d'humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies
mitjançant recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, com ara l'aplicació de
productes filmògens, sempre que aquests mètodes, especialment en el cas de masses
seques, ofereixin les garanties que s'estimin necessàries per aconseguir, durant el primer
període d'enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa.
3.13.9. ACABAT DEL FORMIGÓ
Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin un bon
aspecte, sense defectes ni rugositats.
Si malgrat totes les precaucions apareguessin defectes o “coqueres”, es picarà i es repararà
amb morter adherent de qualitat no inferior a la del formigó del suport. Queda prohibit
arreglar els defectes sense prèvia inspecció de la Direcció d’Obra.
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3.13.10. OBSERVACIONS GENERALS RESPECTE A L'EXECUCIÓ

3.13.13. FORMIGONAT EN TEMPS FRED

Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui
provocar danys en els elements ja formigonats.

Es complirà l'especificat a l'article 72 de la EHE.
3.13.14. FORMIGONAT EN TEMPS CALORÓS

S'adoptaran les mesures necessàries per aconseguir que les disposicions constructives i els
processos d'execució s'ajustin en tot a l'indicat en el Projecte.
En particular, s’haurà de cuidar que les disposicions i processos siguin compatibles amb les
hipòtesis considerades en el càlcul, especialment pel que fa als enllaços (encastaments,
articulacions, suports simples, etc.).
3.13.11. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA ACCIONS FÍSIQUES I QUÍMIQUES
Quan el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la seva
naturalesa, puguin perjudicar algunes qualitats de l'esmentat material, s'adoptaran, en
l'execució de l'obra, les mesures oportunes per evitar els possibles perjudicis o reduir-los al
mínim.
En el formigó es tindrà en compte no només la durabilitat del formigó front d'accions físiques
o d'atac químic, sinó també la corrosió que pugui afectar a les armadures metàl·liques,
essent per tant important, prestar especial atenció als recobriments de les armadures
principals i estreps, per la qual cosa cal complir el que disposa l'apartat 37.2.4 de la Instrucció
EHE.
En qualsevol cas, els formigons hauran de ser homogenis, compactes i impermeables.
El Contractista per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat,
treballabilitat, etc., dels formigons i morters, podrà sol·licitar de la Direcció d’Obra la utilització
d'additius adequats d'acord amb les prescripcions de la Instrucció EHE, sent opcional per a
aquesta l'autorització corresponent del Director d’Obra.

Es complirà l'especificat a l'article 73 de la EHE.
3.13.15. FORMIGÓ DE NETEJA
Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el terreny, es recobrirà
aquest amb una capa de formigó de neteja de 0,10 m de gruix i qualitat HM-15. En el cas de
sabates i fonamentacions de dipòsits s’haurà d’aixecar acta de l’estat de l’anivellament del
formigó de neteja confirmant que s’ajusta al projecte o a les pendents acordades amb la
Direcció de l’Obra abans de procedir a la col·locació de la ferralla
S'evitarà que caigui terra o qualsevol mena de matèria estranya sobre la capa de formigó de
neteja durant el formigonat.
3.13.16. FORMIGONAT DE SOLERES
Les soleres s'abocaran sobre formigó de neteja, el qual haurà de tenir el perfil teòric indicat,
amb toleràncies no majors d'un centímetre (1 cm) i les seves juntes seran les que
s'expressen en els plànols. El formigó de neteja estarà completament net abans de començar
el formigonat.
Les armadures es col·locaran abans d'abocar el formigó subjectant la graella superior amb
els suficients suports metàl·lics perquè no pateixi deformació i la graella inferior tindrà els
separadors convenients per guardar els recobriments indicats en els plànols.
El formigó es vibrarà per mitjà de vibradors d'agulla.

En les relacions màximes aigua/ciment es complirà l'article 37.3.2 de la Instrucció EHE i
l'apartat 2.13.2. d’aquest Plec.

La superfície d'acabat s’enrasarà per mitjà de regles metàl·liques, corregudes sobre rastrells
també metàl·lics perfectament anivellats amb les cotes del Projecte.

No s'abonaran les operacions que siguin necessàries per netejar, lliscar i reparar les
superfícies de formigó en les quals s'acusin irregularitats dels encofrats superiors a les
tolerades o que presentin defectes. Així mateix, tampoc serà d'abonament la utilització
d'additius en el formigó.

Les toleràncies de la superfície acabada no haurà de ser superior a cinc mil·límetres (5 mm)
quan es comprova per mitjà de regles de tres metres (3 m) de llargària en qualsevol direcció i
la màxima tolerància absoluta de la superfície de la solera en tota la seva extensió no serà
superior a un centímetre (1 cm).

3.13.12. FORMIGONAT EN TEMPS PLUJÓS

En el cas de soleres per a dipòsits d'aigua, queda completament prohibida la circulació de
vehicles sobre la superfície formigonada, havent de proposar el Contractista en el programa
de treballs la seqüència de formigonat de manera que es verifiqui la condició anterior.

En temps plujós no es podrà formigonar.
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3.13.17. FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES
Murs de contenció:
El formigonat en murs de contenció i estructures anàlogues es realitzarà de manera contínua
entre les juntes de dilatació, retracció i construcció assenyalades en els plànols. No es
començarà el formigonat mentre la Direcció d’Obra no doni la seva aprovació a les
armadures i encofrats. En aquells casos en que prima la impermeabilitat del conjunt, com ara
en el cas dels dipòsits, el fomrigonat s’haurà de dur a terme amb dues bombes, una
operativa i una de reserva, per tal d’evitar el tall del formigonat en cas d’avaria de la bomba
principal. Això serà especialment rellevant en aquells casos de dipòsits petits o mitjans de
secció circular en els quals el formigonat de l’alçat es realitzi en la seva totalitat en una sola
jornada.
3.13.18. BIGUES, PILARS, SABATES I PLAQUES
En el cas de sabates i plaques es formigonaran de manera contínua entre les juntes de
dilatació, retracció i construcció fixats en els plànols.
No es començarà el formigonat mentre la Direcció d’Obra no doni la seva aprovació a les
armadures i encofrats.

b) Via humida, L'aigua s'incorpora a una pastera i el material es projecta transportat per
l'acció d'una bomba mecànica o pneumàtica, amb la incorporació d'aire comprimit en el
broquet.
Atès que els treballs usuals d’ATLL que s'executen amb formigó projectat són els de petits i
mitjans dipòsits (fins a 5.000 m3 de capacitat), aquest Plec farà exclusivament referència a la
via seca. Un treball important en galeria portaria a l'elaboració d'un plec adequat per a via
humida, que no es contempla en el present Plec. Per tant, en l’execució de dipòsits amb
formigó projectat caldrà utilitzar sempre la via seca.
La selecció i tipus de materials (ciment, àrids, aigua) es basa en els mateixos principis que el
formigó convencional.
Àrids: Compliran l'especificat en l’EHE. La granulometria de la sorra ha de ser contínua. La
mida màxima del àrid no superarà els 12 mm.
Ciments: S'utilitzaran els mateixos ciments prescrits per a formigons en el present Plec. En
els casos en els quals s'indiqui expressament en el Projecte es podran usar altres tipus de
ciment.
Aigua: Es compliran les prescripcions de l'article 27 de l’ EHE.

3.13.19. TOLERÀNCIES
Hauran de complir l'annex 10, Toleràncies, de la Instrucció EHE.
3.13.20. OBRES DE FORMIGÓ PRETENSAT O POSTENSAT:
Es defineix com a obres de formigó pre o posttesat aquelles en les quals s'utilitza com
material fonamental el formigó, sotmès a compressió, per mitjà de barres, cables o filferros, o
altres mitjans exteriors.
Els formigons i additius, l'aigua i els encofrats i cindris a utilitzar en les obres de formigó
pretensat o posttesat, hauran de complir les condicions establertes en els apartats
corresponents d'aquest Plec.
3.14. FORMIGONS PROJECTATS
Es defineixen com formigons projectats els materials formats per barreges de ciment, aigua,
àrid fi, àrid gruixut i additius, que són transportats a través de manegues i projectats
pneumàticament a gran velocitat sobre una superfície, fraguant, endurint i adquirint
resistència.
Existeixen dos mètodes bàsics de projecció:
a) Via seca, La barreja de ciment i àrid sec es realitza introduint l'aigua a la boca de
projecció de la manega.
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Additius: El Contractista proposarà el o els additius a utilitzar que hauran de ser acceptats pel
Director d'Obra. No s'han d'utilitzar additius airejants.
Dosificacions:
El Contractista proposarà al Director d'Obra les dosificacions (fórmula de treball) que
especificarà almenys: - Granulometria de l’àrid
- Composició de l’àrid compost
- Tipus i quantitat de ciment (no inferior a 1Kg de ciment per cada 3Kgs d’àrid). - Tipus
i
contingut d'additius.
Amb una antelació mínima d'un mes abans de començar els treballs es procedirà a efectuar
les proves de posada en obra del formigó projectat per comprovar la idoneïtat de la fórmula
tant pel que es refereix a posada en obra del formigó com pel que es refereix a resistència.
Segons la normativa vigent (UNE 83602-97), es fabricaran i trencaran provetes del formigó
projectat. La resistència característica a 28 dies, una vegada efectuada l'equivalència a
proveta de 30 x 15 cm no serà inferior a 35 Mpa.
Maquinària i equip.
El subministrament d'aire comprimit ha de ser uniforme, net, sec i a pressió suficient. El
broquet de projecció ha de produir un raig cònic i un dipòsit uniforme. La mescladora de sorra
i ciment en sec ha de produir una barreja uniforme i el temps de barrejat serà superior a un
minut. La mescladora s’ha de netejar diàriament per evitar acumulacions de material.
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L'equip de personal mínim estarà compost per l'operador del broquet de projecció,
l'encarregat de la bomba i l'operador de la mescladora. El cap d'equip és l'operador del
broquet doncs és de qui depèn en major mesura la qualitat del formigó, atès que regula
mitjançant una vàlvula l'aportació d'aigua.

durant ben bé 7 dies, o bé aplicant una membrana de curat quan sigui possible i no més tard
de vuit hores després de la projecció.
Es prendran provetes de formigó projectat tots els dies; el seu número serà de 5 i es
trencaran 2 a 7 dies i 3 a 28 dies.

Tots els dies s’ha de controlar el contingut d'humitat dels àrids.

3.15. EXECUCIÓ DE PANTALLES

Posada en obra.
La superfície de projecció ha d'estar neta i humida però exempta d'aigua lliure. Quan es
projecta sobre el terreny o llit granular (solera) la superfície ha d'estar compactada, perfilada i
humida però no entollada.

Es tracta de modelar una rasa vertical en el terreny, a l'interior de la qual, una vegada
aconseguida la cota inferior de l’encastament de la pantalla s'introdueix una gàbia
d'armadura i formigó. En general es precisa la utilització de llots bentonítics per tal
d’estabilitzar les parets de la rasa.

Els encofrats han de ser rígids per evitar vibracions que puguin produir faltes d'adherència i
defectes en la compacitat.

El procés d'execució de la rasa és altern, és a dir el mur final resultant es porta a terme per
"panells" que són trams de mur discontinus amb unes dimensions que en planta i seqüència
d'execució s'estableixen amb criteris específics en cada cas. Els panells es realitzen amb
l'ajuda de juntes creades amb un element tubular provisional amb un diàmetre que és l'ample
de la rasa.

Les armadures de les capes exterior i interior de les parets i solera on s’hagi de projectar el
formigó no estaran enfrontades, sinó a portell de manera tal que la de davant o la de dalt no
tapi a la de endarrere o a la de sota, i es puguin recobrir perfectament les armadures més
allunyades.
En particular es procurarà que en una mateixa malla (exterior o interior), la distància entre
armadures no superi els 100 mm. Els recobriments respectaran la normativa de la EHE.
La projecció es realitzarà a una distància de l'ordre de 0,6 m a 1,20 m en funció de les
dificultats geomètriques. Encara que la regla general és mantenir el raig perpendicular a la
superfície, el broquet s’ha d’inclinar lleugerament per assegurar un recobriment correcte de
l'armadura activa o de la passiva. És de summa importància eliminar el rebot de manera que
no es formin bosses d'aquest material. A aquest efecte és recomanable que un ajudant
s'encarregui de la tasca d'eliminar els rebots; aquest ajudant va proveït d'un tub de l'ordre
d'1,20 m de llargària i almenys 20 mm de diàmetre equipat amb una vàlvula per eliminar per
mitjà de bufat els rebots. El material de rebot en cap cas podrà reutilitzar-se.
Les juntes de construcció s’han de definir adequadament en el Projecte. Les juntes de
construcció que es produeixen diàriament a l'interrompre els treballs formaran un pendent
d’entre 230 i 300 mm de llarg per a gruixos de fins a 75 mm i amb llargàries proporcionals si
el gruix és més gran (el màxim gruix de capa serà de 15 cm). La superfície inclinada es
raspalla per treure la beurada superficial i el material de rebot. El formigó ni es talla ni
s'aplana. Quan es reprenen els treballs la junta s'humiteja; tota la superfície inclinada es
cobreix amb formigó projectat fresc, i quan sigui possible, el gruix de la capa es comença a
formar d'aquí en endavant.
Les superfícies verticals s’han de treballar des de baix cap a dalt. El curat s'efectuarà bé per
aspersió contínua i uniforme d'aigua que comença vuit hores després de la seva col·locació i
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Fases
La construcció d'un mur executat amb pantalles contempla les següents fases:
a) Replantejament topogràfic
b) Construcció del muret guia, tal com s'indica en els plànols, i establiment d'una plataforma
de treball, suficient per als moviments de la maquinària. No es començarà la perforació
fins que el formigó dels murets hagi desenvolupat una resistència de 17,5 N/mm2.
c) Marcat dels "panells" sobre el muret guia
d) Seqüència d'execució dels panells. A aquest efecte l'execució d'un panell comporta que el
panell o panells continus i ja formigonats tinguin el formigó amb resistència suficient per
no ser danyats durant l'excavació.
e) Preparació de llot amb les condicions exposades en el capítol corresponent d'aquest Plec
f)

Emplaçament de la maquinària. A aquest efecte es mesurarà la verticalitat amb un nivell o
plomada.

g) Perforació del panell. Com criteri general el nivell dels llots bentonítics no ha de quedar
per sota del peu del muret guia.
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h) Control del nivell de llot. Si s'observa pèrdua de fluid cal substituir-lo immediatament
afegint si es precisa elements colmatants. Si això resulta insuficient, s'omplirà la rasa amb
morter de baixa resistència que es pugui excavar posteriorment.
i)

j)

Neteja de l'excavació. Es tindrà especial cura a netejar amb la cullera el fons de
l'excavació, immediatament abans de procedir a la col·locació de l'armadura. Es
regeneraran els llots si el contingut en sorra dels mateixos és superior al 4% tal com s'ha
indicat en el capítol corresponent d'aquest Plec.
Tub de junta. S’utilitzarà com a junta un tub d'acer, que haurà de ser recte en tota la seva
llargària i de diàmetre exterior l'amplada de la perforació de pantalla. El tub s’introdueix en
el fons de l'excavació i la seva extracció es realitza progressivament una vegada que el
formigó aconsegueix el seu principi de fraguat. No s’han de provocar vibracions durant la
seva extracció.

k) Col·locació de l'armadura. Es col·loca la gàbia d'armadura prefabricada per mitjà d'una
grua. La gàbia d'armadura ha de contenir els elements d’arriostrament necessaris, com
ara creus de Sant Andreu i altres que garanteixin la rigidesa adequada per a la seva
elevació, desplaçament en suspensió i col·locació. Els elements de penjar aniran
adequadament soldats a l'armadura de la pantalla; igualment els solapaments que calgui
executar, se soldaran d'acord amb la norma EHE. A aquest efecte l'acer utilitzat serà
B500S. La soldadura l'executarà un soldador homologat, de tal manera que es garanteixi
l'absència de mossegades i altres defectes.

Durant el procés de formigonat la columna de tubs ha d’estar submergida en el formigó
fresc un mínim de 4 metres. Durant el formigonat i per mitjà d’una cadena proveïda de
pes en el seu extrem es controlarà al final de l'abocament de cada camió la posició
relativa del formigó i fons de canonada, amb la finalitat que en els processos de
recuperació de canonada es mantingui aquesta amb el mínim d'immersió de 4 metres
que abans s'ha indicat.
La fluïdesa requerida per a una bona posada del formigó requereix un con d'Abrams
comprès entre 16 i 21 cm. Aquest con s'obtindrà principalment pel contingut de ciment al
menys de 400 kg/m3 i per la naturalesa dels àrids. Sense baixar el contingut del ciment es
podrà afegir plastificants, però sempre que es comprovi que no comença la rigidificació
del formigó mentre es produeix el formigonat. Convé que la velocitat mitjana de pujada no
sigui inferior a 3 m/hora. La resistència característica del formigó a 28 dies no serà
inferior a 25 N/mm2.
Acabat el formigonat, i per a l'execució de la biga de lligat es demolirà el formigó superior
de la pantalla .

L'armadura en cap cas es recolzarà en el fons de l'excavació, sinó que caldrà suspendrela del muret guia.

La Direcció Facultativa de les obres haurà d'aprovar els equips abans de l'inici dels treballs.
La utilització del trepant per aprofundir en la roca només es permetrà a les zones allunyades
d'estructures que puguin ser danyades per la vibració produïda.

Els separadors seran trossos de tub de PVC amb un diàmetre exterior que coincideixi
amb el recobriment de l'armadura principal que no serà mai inferior a 7 cm.

3.16. ACERS

Aquests trossos de tub tindran una llargària suficient perquè puguin ser perfectament
subjectats amb filferro a dues barres de l'armadura principal i el gruix de la paret del tub
serà suficient perquè no es produeixi l'esclafament del mateix.
l)

Per evitar la barreja del formigó amb el llot bentonític, s'incorpora un tap adequat en
l'embut de la canonada de formigonat al començament de la mateixa. Aquest tap és
desplaçat pel propi formigó quan expulsa el llot de l'interior de la canonada.

Formigonat
El formigonat s'efectua de manera contínua mitjançant d'un o diversos tubs (tremie) que
arriben fins al fons de l'excavació.
L'elecció d'un o dos tubs depèn de l'amplada del panell que no passarà en cap cas de 5
metres. La canonada de formigonat tindrà un diàmetre igual o superior a 15 cm i 6
vegades la dimensió màxima de l’àrid, que no superarà els 25 mm. La canonada o
canonades es lliscaran lliurement entre les armadures. El nombre de canonades a
utilitzar s'estableix d'acord amb un desplaçament màxim horitzontal del formigó de 2,5
metres.
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3.16.1. ARMADURES PER A FORMIGÓ ARMAT
Barres aïllades
Es defineixen com armadures a utilitzar en formigó armat al conjunt de barres d'acer que es
col·loquen a l'interior de la massa de formigó col·laborant a suportar els esforços que es
troba sotmès.
Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no adherit. Els
especejaments que figuren en els plànols només podran modificar-se prèvia acceptació per
part del director d'obra. En aquest cas, o en aquell en què en el projecte no figuri
l’especejament detallat, el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra per a la seva
aprovació i amb suficient antelació, una proposta de especejaments de les armadures dels
elements a formigonar.

PLEC DE CONDICIONS

- 27

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

Aquest especejament contindrà les formes i dimensions exactes de totes les armadures
definides en els Plànols indicant clarament el lloc on es produeixen els solapaments i el
número i llargària d'aquests.
També detallarà i especificarà perfectament totes les armadures necessàries per impedir el
moviment de les armadures durant el formigonat, com ara cavallets, rigiditzadors, cèrcols
auxiliars etc... Totes i cadascuna de les figures aniran numerades en les fulles
d’especejament en correspondència amb els plànols respectius. En les fulles d’especejament
s'expressaran els pesos totals de cada figura. Les armadures inferiors dels fonaments i
llindes se sustentaran mitjançant separadors de morter de formigó de mida en planta tal que
garanteixi la seva estabilitat i de gruix l'assenyalat en plànols per al recobriment.
Per a les armadures laterals en fonaments, alçats bigues i plaques els separadors seran de
plàstic adequat al recobriment indicat en els plànols i en número no inferior a 4 per metre
quadrat.
Les armadures d'arrencada dels fonaments s’“encamillaran” perfectament per evitar que es
moguin durant el formigonat de les soleres. Abans de començar les operacions de
formigonat, el Contractista haurà d'obtenir l'aprovació per part del Director d'Obra.

Les obres consistiran en l'execució de les estructures d'acer, i de les parts d'acer
corresponents a les estructures mixtes d'acer i formigó.
No és aplicable aquest article a les armadures de les obres de formigó, ni a les estructures o
elements construïts amb perfils lleugers de xapa plegada.
Forma i dimensions
La forma i dimensions de l'estructura seran les definides en els plànols i/o Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, no permetent-se al Contractista modificacions dels
mateixos sense la prèvia autorització del Director de les Obres.
Condicions generals d'execució
Per a l'execució d'aquest tipus d'obres es tindran en compte les prescripcions incloses en les
Normes NBE-95 referents a estructures metàl·liques.
3.17. ESTREBADES AMB PALPLANXES METÀL·LIQUES

En el cas de sabates i fonamentacions de dipòsits s’haurà d’aixecar acta de l’estat de
l’anivellament del formigó de neteja confirmant que s’ajusta al projecte o a les pendents
acordades amb la Direcció de l’Obra abans de procedir a la col·locació de la ferralla.

Abans de procedir al clavat de la palplanxa es procedirà a excavar la zona superficial en una
amplada de 6 m de cada costat de la rasa de tal manera que el cap d'aquesta queda en la
cota indicada en els plànols del Projecte.

Malles electrosoldades

Les palplanxes seran perfils laminats d'acer de les característiques definides en el
corresponent article del capítol 2 d'aquest Plec.

Es defineix com a malles electrosoldades els panells rectangulars formats per barres llises o
corrugades d'acer trefilat, soldades a màquina dintre seu, i disposades a distàncies regulars.
Es complirà tot l'especificat a l'article anterior.
Toleràncies
Les toleràncies en les armadures passives compliran amb allò establert a l'article 5.1.1. de
l'Annex 10 de l’ EHE que es remet a la norma UNE 36831:97.
3.16.2. ARMADURES PER A FORMIGÓ PRETENSAT
Es compliran les especificacions dels articles 32 i 38 de l’EHE. Quant a toleràncies
s'admetran les assenyalades a l'article 5.1.2. de l'Annex 10 de l’ EHE.
3.16.3. ESTRUCTURA D'ACER
Es defineix com a estructura d'acer els elements o conjunts d'elements d'acer que formen la
part resistent d'una construcció.
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Les palplanxes que s'hagin torçat per qualsevol causa es redreçaran de manera que la seva
fletxa màxima, respecte a la definida pels seus dos (2) extrems no sigui més gran que un
partit per dos-cents (1/200) de la seva llargària.
L'estat de les pestanyes d'unió d'unes palplanxes amb les altres hauran de ser acceptables, i
permetrà enfilar sense cap dificultat, produint una unió sòlida i estanca.
Les palplanxes podran clavar-se d'una en una o per parelles prèviament enfilades.
Es disposarà de guies per al clavat de les palplanxes, consistents en una doble fila de perfils
metàl·lics o peces de fusta de major secció, col·locats sobre la superfície de clavat, de
manera que l'eix del forat intermedi coincideixi amb el de la pantalla de les palplanxes a
construir.
Aquesta doble filera estarà sòlidament subjecta i apuntalada al terreny i la distància entre les
seves cares interiors no excedirà del cantell de les palplanxes en més de dos centímetres (2
cm).
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La col·locació de les palplanxes es realitzarà amb una màquina portadora de cadenes, amb
braç autoanivellador guiat, equipat amb vibració d'alta freqüència i susceptible d'equipar-se
amb un equip de perforació d'alleugeriment. Els caps de les palplanxes clavades per
percussió hauran d'estar protegits per mitjà de barrets o peces adequades, per tal d’evitar les
deformacions pels cops. En la seva part inferior, les ranures de les pestanyes d'unió d'unes
palplanxes amb altres es protegiran, en la mesura del possible, de la introducció de terreny
(que dificultaria l'enfilat de les palplanxes que es clavaran a continuació) tapant l'extrem de la
ranura esmentada amb un rebló, clau, cargol o qualsevol peça anàloga allotjada, però no
ajustada, a l'esmentat extrem, de manera que resti al seu lloc durant el clavat, però que pugui
ser fàcilment expulsada per una altra palplanxa que s'enfili en la ranura i arribi a major
profunditat. No es prendrà cap precaució especial per assegurar l'estanqueïtat de les juntes.
El clavat de les palplanxes es continuarà fins a arribar a la penetració mínima (establerta per
a cada tram en el projecte dels sistemes de sustentació). Acabat el clavat, es tallaran, si fos
precís, les palplanxes, de manera que els seus caps quedin alineats segons el perfil definit
en els plànols.
Les connexions de palplanxes s'efectuaran amb trossos de llargària apropiada, que s'uniran
per soldadura, de manera que l'angle de les dues parts soldades no sigui superior a tres
graus sexagesimals (3º), en qualsevol direcció.
Les palplanxes que es deformin, perjudicant la permeabilitat de la palplanxa, es retiraran i
substituiran per altres. Si això no fos possible, es clavaran altres palplanxes davant de les
deformades. Aquestes operacions esmentades no s'abonaran.
Si el Director d'Obra ho exigeix, el Contractista portarà un registre de clavat per a les
diferents palplanxes en la forma prèviament acordada.
El Contractista subministrarà tots els mitjans necessaris, per al clavat de les palplanxes.
També estaran a càrrec del Contractista les perforacions d'alleugeriment necessàries per
poder clavar les palplanxes als terrenys més durs.
La tolerància en l'execució de les palplanxes serà de 50 mm en alineació i una inclinació
màxima d'1/120. Abans que sigui clavada, cada palplanxa tindrà clarament marcada la seva
altura a intervals de 250 mm en els 3 m superiors.
Si en la línia d'una palplanxa es troba un obstacle que impedeixi arribar a la cota prevista, el
Contractista podrà passar a clavar altres palplanxes al costat per tal de posteriorment clavar
la palplanxa que oferia resistència.

Així mateix, a les zones en les quals es prevegin efectes perjudicials ocasionats per les
vibracions segons el parer del Director d'Obra, es realitzarà l'extracció de les palplanxes
mitjançant l'ús de sistemes hidràulics, d'elevació, grues, etc.
La retirada de les palplanxes situades als voltants d'obres de fàbrica seran extretes
simultàniament amb les situades al costat dels trams de canonada adjacents als mateixos.
Si es deixen palplanxes perdudes en el terreny, s'hauran de tallar a la major profunditat
possible i en cap cas a menys de cent vint-i-cinc centímetres (125 cm) per sota de la
superfície de terreny acabada.

3.18. CANONADES INSTAL·LADES AMB EMPENYEDOR
3.18.1. CONDICIONS GENERALS
1. Aquest article del Plec es refereix únicament a canonades de formigó armat que han de
servir d'allotjament a la canonada de pressió de conducció d'aigua, i que no se situïn sota
la capa freàtica. Si haguessin de col·locar-se sota la capa freàtica, caldria establir uns
criteris diferents quant a maquinària de col·locació, condicions dels tubs etc.
2. Abans del començament de les obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la
Direcció d’Obra el procediment constructiu, així com els equips que proposa utilitzar.
Presentarà també allò indicat a l'article 2.18. d'aquest Plec.
3. Al capdavant de les operacions de clavament hi ha d’haver un Enginyer Tècnic o
encarregat amb àmplia experiència en aquest tipus d'obra, el qual haurà de ser present
en tot moment en què s'executin els treballs, sent responsable de realitzar comprovacions
freqüents, tant d'alineació com de pendent.
4. Els pous de clava tindran les dimensions adequades per dur a terme les operacions de
manera satisfactòria i el seu emplaçament s'elegirà de manera que no interfereixi amb el
trànsit rodat.
5. Totes les canonades per a la clava es manipularan, descarregaran i apilaran d'acord amb
els principis establerts en aquest Plec per a les canonades de formigó armat.
3.18.2. EXECUCIÓ

Les palplanxes es retiraran després de completat el reblert de la rasa, si bé s'han de prendre
les mesures adequades per garantir l'eliminació de moviments de la canonada i evitar la
reducció del grau de compactació del reblert.

L'excavació es realitzarà amb un escut de tall tancat. Les excavacions amb escut tancat es
realitzen amb unes màquines anomenades microtuneladores amb escut tancat. Una
microtuneladora permet excavar túnels a secció completa de diàmetre entre 500 mm i 3500
mm i va associada a un tipus de revestiment, que és un tub de formigó armat que s’empenta
mitjançant gats des de l’exterior.

La retirada de les palplanxes es realitzarà al portell alternant elements d'un i altre costat de la
línia de palplanxes.

L'execució del clavament es realitzarà sempre que sigui possible en sentit ascendent de la
conducció, a partir del pou d'atac, mitjançant sistemes hidràulics que transmetin les reaccions
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a un mur d'empenta, el qual anirà disposat perpendicularment a la direcció de l'empenta
esmentada. El mur d'empenta sempre es formigonarà contra el terreny. La solera del pou
d'atac ha d'estar formigonada i perfectament anivellada amb el pendent de la canonada.

En el cas que es construeixi “in situ” algun tram de la canonada, caldrà injectar posteriorment
amb morter de ciment l'espai comprès entre la paret de formigó i el terreny.

Es podran utilitzar les estacions intermèdies que consideri necessàries el Contractista, quan
les forces de fregament o altres causes poguessin obligar a realitzar esforços d'empenta
excessivament elevats.

Les toleràncies constructives quant a alineacions i rasants es refereix, seran les establertes
en el present apartat. L'ajust a l'alineació i/o rasant teòrica de la canonada haurà de ser
gradual i, en cap cas, se superarà en una junta l'angle de gir fixat pel fabricant.

La força d'empenta s'aplicarà a la canonada mitjançant un anell, que sigui suficientment rígid
per garantir una distribució uniforme de pressions.

Com a mesura de prudència davant una execució dolenta, o un despreniment que hagi pogut
succeir en el transcurs del clavament, en acabar aquesta, es provarà d'injectar beurada de
ciment a molt baixa pressió (no més gran de 0,5 Kg/cm² en el punt d'injecció) en els punts
preparats per injectar. Si existeix admissió es continuarà la injecció fins que es garanteixi el
contacte terreny-canonada.

Així mateix, es col·locarà un anell de fusta conglomerada entre la canonada i l'esmentat anell,
a les estacions intermèdies, així com entre les superfícies de contacte de cada unió de
canonades a fi de distribuir la pressió exercida pels sistemes de clavament al llarg del
perímetre de la canonada, evitant l'aparició de punts de concentració de tensions. L'anell de
fusta es disposarà al llarg de tota la circumferència, amb un gruix mínim de 15 mm tal com
s'indica a l'article 2.18. d'aquest Plec.
Els tubs de formigó portaran en un extrem (femella) un anell metàl·lic galvanitzat (virolla).
Quan es vulgui aconseguir l’estanqueïtat de la conducció es col·locarà una junta elàstica en
l’extrem mascle del tub per a que faci tope contra l’anell metàl·lic.
Es podrà injectar ocasionalment bentonita a pressió entre la canonada i el terreny, a fi de
lubricar la superfície de contacte i facilitar les operacions de clavament. Quan es faci això,
una cop s’hagin acabat les operacions esmentades s'injectarà morter de ciment per
desplaçar la bentonita de l'espai comprès entre la canonada i el terreny.
La pressió, volum i composició dels materials a injectar hauran de ser limitats per tal d'evitar
possibles danys o desplaçaments de la canonada.
Les canonades deteriorades no seran acceptades. Quan es produeixin desperfectes en
alguna canonada durant les operacions de clava, haurà de ser retirada per a la qual cosa es
continuaran les operacions de clavament fins que la canonada danyada pugui ser extreta per
algun pou. Si el deteriorament de la canonada és petit, segons el parer de la Direcció d’Obra,
podrà ser reparada amb l'autorització prèvia a aquesta actuació.
En el cas que no sigui possible procedir a l'extracció de la canonada danyada, la Direcció
d’Obra podrà acceptar la reparació o reconstrucció total del tram, per a la qual cosa el
Contractista haurà de presentar càlculs justificatius de l'obra a realitzar, subscrits per un
tècnic especialista. En els càlculs esmentats es justificarà que la canonada reparada o
reconstruïda “in situ” tindrà una resistència i vida útil igual o superiors a les de la canonada
especificada. L'acceptació de cada reparació o reconstrucció dependrà de la remissió al
Director d'Obra del corresponent informe, subscrit pel Tècnic especialista del Contractista, en
el qual s'especificarà que les obres van ser realitzades sota la seva directa supervisió i que
l'obra lliurada és d'una qualitat igual o més gran que la canonada projectada.
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3.18.3. TOLERÀNCIES ADMISSIBLES EN EL MUNTATGE DE CANONADES
INSTAL·LADES AMB EMPENYEDOR
Les màximes desviacions admissibles respecte a les alineacions del Projecte seran les
següents:
En rasant
+/- 50 mm

En alineació horitzontal
+/- 75 mm

3.19. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT SENSE PRESSIÓ
3.19.1. TRANSPORT, MANIPULACIÓ I APLEC
Per al transport els tubs es col·loquen en posició horitzontal sobre bressols o llistons. Segons
UNE 127010 els tubs es transportaran de manera que es garanteixi la seva immobilitat. Si
s'utilitzen cables per assegurar-los aquests han d'estar encoixinats per evitar danys. Especial
atenció mereixen els broquets i campanes.
El nombre de filades de tubs serà tal que les tensions que es produeixin no superin el 35% de
la resistència característica del formigó (se suposa que el tub no es transporta fins que el
formigó tingui la seva resistència). Es procurarà un bon condicionament dels accessos als
lloc de treball de l'obra. Els tubs s'inspeccionaran a la seva arribada a obra i els que estiguin
danyats es retiraran; el director d'obra decidirà si poden ser reparats o si es rebutgen.
La descàrrega s'efectuarà amb útils apropiats, i sempre seguint les instruccions del fabricant.
Tots els elements dels útils en contacte amb el tub tindran proteccions elàstiques.
En l’aplec dels tubs se seguiran les instruccions del fabricant. Es farà en posició horitzontal;
cas de fer l’aplec en diverses filades, en cada filada la campana i els endolls estaran a la
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mateixa direcció; en la següent filada les campanes estaran sobre els endolls de la filada
inferior.

conducció el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació el sistema
d'unió dels tubs.

Es prendran precaucions especials per impedir el seu rodament. Els tubs de diàmetre igual o
més gran de 1.000 mm només podrà fer-se l’aplec en 1 filada. Entre 500 mm i 1.000 mm en 2
filades i entre 300 mm i 400 mm en 3 filades.

Com s'ha especificat en el capítol 2 d'aquest plec les juntes seran del tipus lliscant. Els
passos a seguir per a la col·locació de la goma seran els següents:
1. Eliminar les substàncies estranyes de la superfície d'unió de la campana.
2. Utilitzant un lubricant adequat (ho indicarà el fabricant de tubs) lubricar completament la
superfície interior de la campana.
3. Netejar l'endoll incloent la ranura.
4. Lubricar l'endoll, en particular la zona d'allotjament de la junta.
5. Lubricar la junta.
6. Fixar la junta acuradament. Igualar la tensió del junt recorrent la circumferència sencera
diverses vegades amb un objecte rodó llis entre l'endoll i la junta.
7. Alinear concèntricament la campana i endoll dels tubs a unir. Comprovar amb una galga
la situació final de la goma al llarg de tota la circumferència. Si no està al seu lloc es
desendollarà el tub, i amb una nova goma es tornarà a repetir l'operació. Si el tub tingués
algun defecte que impedís l'endoll correcte es traurà de la rasa. Quan es finalitzi la
jornada laboral, o en les interrupcions de treball s'obturaran provisionalment els extrems
de la canonada.

El terreny estarà anivellat, i cada tub de la primera filada estarà calçat per quatre punts. La
següent filada es col·locarà de tal manera que els tubs es recolzin exclusivament sobre les
generatrius. El temps d'amuntegament en obra serà el menor possible.
Les juntes de goma s'emmagatzemaran a cobert i es complirà allò indicat a la UNE-EN 6811. Estaran lliures d'esforços de qualsevol tipus, no estaran en contacte amb dissolvents, olis
ni greixos. No s’han d’emmagatzemar en punts pròxims a instal·lacions elèctriques capaços
de generar ozó com per exemple llums de vapor de mercuri, material elèctric d'alta tensió i
altres. Aniran en envasos tancats.
3.19.2. ESTESA
L'estesa ha de començar a l'extrem aigües avall, col·locant normalment les canonades amb
les embocadures orientades aigües amunt. Els canvis de direcció s'efectuaran en els pous de
registre. El tub ha de tenir un suport continu al llarg de tota la seva generatriu inferior, per a la
qual cosa el llit de suport ha d'estar perfectament anivellat i enrasat. El llit presentarà
excavacions prou àmplies per evitar que la campana del tub recolzi sobre el terreny. Si es
donés la circumstància per qüestió de càlcul de projecte que el llit fos de formigó, s'instal·larà
el tub sobre solera recta de formigó mitjançant suport de peces prefabricades del mateix
material i una vegada col·locat el tub, s'omplirà el suport complet, amb un formigó prou fluid
per poder formigonar des d'un únic costat, garantint així la completa expulsió de l'aire i el
suport total del tub sobre el llit de formigó.
Abans de baixar els tubs a les rases s'examinaran i s'apartaran els que presentin
deterioraments, netejant-los bé, sobretot les campanes i endolls.
Cada tub s'ha de centrar i s’ha d’alinear perfectament amb l'adjacent. Els tubs s’han d’unir
mitjançant una força axial aplicada progressivament usant els útils apropiats que varien en
funció del diàmetre dels tubs. Per al correcte enllaç i estanqueïtat de la unió cal que el tub
entrant es trobi suspès i concèntric amb el tub ja instal·lat.

3.20. JUNTA D'ESTANQUEÏTAT DE PVC
Han d'instal·lar-se de tal forma que quedin subjectats fermament mentre s'aboca el formigó.
Se subjectarà a l'armadura mitjançant grapes especials, o si la banda ve proveïda d'orificis
metàl·lics mitjançant filferros que passen pels mateixos i se subjecten a les armadures.
El bulb central no ha de quedar formigonat perquè pugui exercir la seva funció de dilatació; a
aquest efecte es farà servir encofrat partit en dues peces. El formigó cal col·locar-lo i
compactar-lo de manera adequada perquè no quedin buits o zones poroses. En el cas de les
soleres un operari acompanyarà el formigonat amb la mà assegurant la sortida de l'aire i la
perfecta embolcall de la cinta, mentre un altre operari vibra el formigó amb cura de no tocar la
cinta.
Com ja s'ha indicat a l'article corresponent del capítol 2 d'aquest Plec, les peces especials
vindran subministrades de fàbrica de tal manera que les soldadures a efectuar en obra siguin
les menors possibles.

Per vèncer l'esforç de connexió es poden utilitzar tiradors o palanques mecàniques o tiradors
hidràulics fins on permeti la potència d'aquests. Pot també col·locar-se amb “tràctels” sempre
que es prengui la precaució que la tracció no desviï o impedeixi la concentricitat i alineació
del tub.

Sempre ha de ser el mateix operari (homologat o preparat per la casa subministradora) qui
executi les soldadures d'obra.

A partir de 800 mm existeixen màquines per ajuntar tubs especialment dissenyades per
muntar tubs de grans diàmetres. En qualsevol cas i sigui qualsevol el diàmetre de la

Per a la realització de la mitja canya se seguiran les següents etapes:
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Preparació de la superfície:
Amb martell pneumàtic es repicarà l’excés de formigó, les rebaves de l’encofrat i altres
defectes presents a la junta. Posteriorment s’utilitzarà la mola elèctrica per tal de deixar la
superfície el més llisa possible i poder fer una mitja canya homogènia. Finalment s’emprarà
un raspall de neteja per a eliminar la pols.
Realització de la mitja canya.
El reblert de la mitja canya es realitzarà amb un morter de reparació monocomponent de
fraguat ràpid tipus Thoro structurite R4 de Basf o similar. La preparació de la mescla es farà
seguint estrictament les instruccions del fabricant. Es donarà forma corba a la mitja canya
fent servir un motlle que pot ser un tros de tub de pvc. Abans d’aplicar el morter es farà una
imprimació amb lletada feta amb el mateix producte. Un cop executat el reblert es deixarà
curar el producte el temps marcat pel fabricant abans d’aplicar la capa d’impermeabilització.
Impermeabilització de la mitja canya
La impermeabilització es farà aplicant un revestiment impermeabilitzant elastomèric-cimentós
bicomponent tipus Thoroseal-FX110 de Basf o similar. El gruix mínim del revestiment, a
aplicar sobre la capa anterior, serà de 2mm. S’aplicarà en dues capes entre les quals es
col·locarà una malla de reforç de 20 cm de gruix de fibra de vidre. Es procedirà, tant en la
preparació de la mescla, com en l’aplicació, com en els temps d’espera entre capa i capa,
d’acord al que estableixi la fitxa tècnica del producte.
El Contractista realitzarà una mitja canya de prova en l'obra per a la seva aprovació si és
procedent per part del Director d'Obra.

Les plaques pretesades compliran amb l'especificat a l'article corresponent del capítol 2
d'aquest Plec.
En el perímetre de l'estructura (dipòsit o estació de bombament) es construirà un cèrcol de
formigó armat que tanqui completament el conjunt de plaques.
Els buits entre plaques s'ompliran amb formigó de resistència característica no inferior a 25
N/mm2.
Els accessos a l'interior del dipòsit requereixen buits que no sempre es poden aconseguir
amb les plaques alleugerides, per la qual cosa en aquests casos es precisa la substitució
d'algunes plaques per altres de formigó armat i que tinguin un forat. Aquestes plaques
s'armaran de tal manera que la màxima fissura que es produeixi per al total de la càrrega a
suportar sigui inferior a 0,1 mm.
S'han de prendre les precaucions pertinents perquè durant el formigonat per formar pendents
i construir els cèrcols perimetrals no entri formigó pels alvèols que incrementin el pes propi de
l'estructura.
3.24. PINTURA EN ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I CALDERERIA
3.24.1. PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES DESPULLADES
Els graus de preparació que es contemplen són:
Raig de sorra abrasiu a metall blanc
SA-3 segons el “Swedish Standards Institute SIS”. El raig es passa sobre la superfície a fi
d'eliminar tota la calamina, rovell i matèries estranyes. Ha de prendre un color metàl·lic
uniforme.

3.22. LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMERS PER A COBERTES
Una vegada comprovada la superfície de formació de pendents es procedirà a col·locar la
làmina. Es farà pel procediment de "no adherida" i complirà allò indicat en la “Norma Básica
de la Edificación QB-90”. L'ample de solapament entre peces no serà inferior a 10 cm.
Es tindrà especial cura en la formació d'una mitja canya de morter en tots els llocs que la
làmina ha de doblegarse, excepte en els blocs siguin perimetrals o interiors, que la làmina
quedarà immobilitzada entre dos blocs.

Raig de sorra abrasiu a metall gairebé blanc
SA-2 1/2 segons el “Swedish Standards Institute SIS”. Raig de sorra molt curós. La calamina,
rovell i matèries estranyes s’han d’eliminar de manera que només quedin algunes traces
distribuïdes uniformement prenent l'aspecte d'ombres en forma de taca o franges.
La rugositat de la superfície tractada no excedirà de 100 micres i en tot cas serà inferior a 1/3
del gruix de la pintura protectora.
3.24.2. APLICACIÓ

3.23. COBERTA

Preferentment, s’hauran d’aplicar pintures de base aquosa lliures de dissolvents orgànics i
amb certificació ecològica oficial.

Estarà formada bàsicament per plaques alleugerides de formigó pretensat recolzades en tires
de E.P.D.M.
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S'aplicarà la primera capa tan aviat com s'hagi efectuat el raig de sorra i en cap cas després
de les tres hores següents.
El gruix de pel·lícula especificat per a cada capa de pintura ha de ser estrictament observat i
s'entén que és gruix de pel·lícula seca.

3.24.6. GRUIXOS I TRACTAMENT GENERAL
En cas de que el projecte no incorpori unes especificacions particulars el tractament general
en estructures metàl·liques i caldereria DN>500 a estacions de bombament i cambres de clau
serà el següent:

Les capes de pintura han d'estar lliures de porositats, bombolles i ulls de peix.

a) Interior de caldereria

Mai s'aplicarà la pintura en les següents condicions climatològiques:
- Temperatura ambient per sota de 5 graus centígrads
- Si es preveu que la temperatura pot baixar de 0 graus centígrads abans que la pintura
s'hagi assecat.
- Quan la temperatura del metall estigui per sota del punt de rosada de l'aire.
- Temperatura ambient per damunt de quaranta graus centígrads.
- Humitat relativa superior a 80%
- Vent

* Raig de sorra abrasiu a metall blanc SA-3
* Una capa d'imprimació Shop-Primer anticorrosiu fosfatant, de gran adherència, exempt
de plom i cromats de 15 micres de gruix.
* Dues capes de recobriment epoxídic a gran gruix, dos components, sense dissolvent, no
tòxic i amb registre sanitari, de 175 micres cadascuna

Els temps mínims i màxims per repintar es respectaran d'acord amb les instruccions del
fabricant.
Per determinar les condicions d'aplicació de les pintures s’hauran d’ observar les
recomanacions del fabricant.
3.24.3. COMPORTAMENT ANTICORROSIU
La capacitat de protecció del sistema de pintura una vegada aplicada serà tal que al cap de 5
anys de servei la superfície no presenti un grau de corrosió superior a Re3 de l'Escala
Europea de Corrosió.
3.24.4. ADHERÈNCIA
En qualsevol de les capes especificades s'exigeix un grau d'adherència classe 4 de la norma
ASTM D-3359-74.
3.24.5. ASSAIGS
En elements lineals s'executaran:
- 1 Assaig d'adherència cada 3 metres lineals
- 1 Assaig de gruix cada 1 metre lineal
Per a elements superficials:
- 1 Assaig d'adherència cada 2 m2 o fracció
- 1 Assaig de gruix cada 1 m2 o fracció
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b) Estructures metàl·liques en general i exterior de canonades
* Raig de sorra abrasiu a metall gairebé blanc SA-2 ½
* Una capa d'imprimació anticorrosiva de 35 micres
* Una capa intermèdia de farciment estanc a la corrosió (efecte barrera) de 60 micres
* Dues capes de poliuretà alifàtic dos components, de 40 micres cadascuna i en color
standard ATLL.
Com a tractament alternatiu tant en estructures metàl·liques com en calderería DN<=500 es
aplicable la protecció mitjançant galvanitzat en calent per immersió previ tractament de
decapatge químic, segons UNE37.505 i ISO 1461. Gruix mig mínim 85 micres o 610 g/m2. La cargoleria segons UNE 37.507
En cas de soldadures en obra es podran utilitzar excepcionalment pintures enriquides amb
zenc en gruixos de 80 micres segons ISO 3549.
3.25. PROVA D'ESTANQUEÏTAT DE LA COBERTA
Desenvolupament de la prova.
Les cobertes planes seran estanques i per poder verificar-ho seran sotmeses al corresponent
assaig. Aquest consisteix a inundar la coberta una vegada que aquesta disposi de la làmina
d'impermeabilització totalment col·locada i rematada a tots els seus costats i abans de posar
la capa de grava de la protecció pesada.
Sempre que sigui possible la coberta s'inundarà amb una làmina d'aigua que tingui una
profunditat mínima de 25 mm durant un període de 24 hores. Si això no és possible a causa
del pendent i de les dimensions de la coberta, aquesta es regarà de manera contínua amb
una manega distribuïdora o amb un sistema d'aspersors que garanteixin el poder disposar
d'una làmina contínua d'aigua en tota la superfície de la coberta provada durant un període
mínim de 6 hores. Al final de la prova, tant si aquesta s'ha dut a terme mitjançant inundació
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com si s'ha dut a terme amb reg continu, si no es produeixen escapaments o taques
d'humitat a la cara inferior de la coberta, podrà fer-se la recepció. En cas de no ser així el
Contractista haurà de realitzar al seu càrrec tots els treballs d'arranjament necessaris per
garantir l'estanqueïtat desitjada. La metodologia per a la realització de la prova i el criteri
d'acceptació descrits es basen en la normativa anglesa BS 8007:1987.
De la prova d'estanqueïtat de cada coberta s'aixecarà la corresponent acta que s'adjuntarà a
l'Acta de Recepció global de l'obra. El fet que una coberta hagi estat assajada
satisfactòriament en estanqueïtat no eximirà al Contractista del seu arranjament si amb motiu
de pluges produïdes posteriorment durant el període legalment establert per als vicis ocults
apareixen entrades d'aigua o taques d'humitat a la cara inferior de la coberta.
3.26. ASSAIG D’ESTANQUEÏTAT DEL DIPÒSIT
Prèviament a la connexió del dipòsit es comprovarà el correcte funcionament del mateix.
Es farà bàsicament d’acord amb la norma British Standard Code BS 8007 “Design of
concrete structures for retaining aqueous liquids”.
Per a la realització de l’assaig d’estanqueïtat, s’ha de netejar prèviament l’estructura i s’ha
d’omplir fins el nivell màxim normal amb aigua, a una velocitat d’emplenat no major de 2
metres en 24 hores.
En el primer emplenat, s’ha de mantenir el nivell d’aigua, afegint l’aigua necessària durant un
període d’estabilització corresponent a l’absorció i el curat autogen. Aquest període
d’estabilització pot durar 7 dies si l’amplada de fissura de projecte és 0,1 mm i 21 dies si és
de 0,2 mm o més gran. Després del període d’estabilització s’ha de mesurar el nivell de la
superfície de l’aigua durant un període de 7 dies, amb intervals de 24 hores. Durant aquests
7 dies de prova, el descens màxim del nivell d’aigua no ha de superar 1/500 de la profunditat
mitjana de l’aigua amb el dipòsit ple.
Encara que el resultat de l’assaig d’estanqueïtat sigui satisfactori, qualsevol evidència de
filtració que s’observi a les cares externes dels murs del dipòsit s’haurà de reparar. Qualsevol
reparació o tractament del formigó de les fissures o de les juntes s’haurà de fer, sempre que
sigui possible, des de la cara en contacte amb l’aigua. Quan s’apliqui un revestiment per
impedir les fuites a través d’una fissura, el material que s’empri, haurà de tenir la flexibilitat
adequada i no haurà de reaccionar amb l’aigua.
En cas de què el dipòsit no satisfaci l’assaig dels 7 dies, un cop finalitzat el procés de
reparació s’haurà d’omplir de nou, i un cop passat el període d’estabilització, s’haurà de fer
un nou assaig de 7 dies de duració, d’acord amb l’especificat en el paràgraf anterior.
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-

EN ISO 4034:2000. “Tuercas hexagonales. Productos de clase C. (ISO 4034: 1999)”.

-

EN ISO 6506-1. “Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de
ensayo. (ISO 6506-1: 1999)”.

4.1.01 CONDICIONS GENERALS

-

EN ISO 7091. “Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091: 2000)”

A. El Contractista haurà de subministrar i instal·lar els tubs de fosa dúctil i tots els seus
accessoris en obra, d'acord amb les condicions dels Documents del Contracte.

-

RC-08 2008. “Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de
cementos”.

4.1.02 RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN UNA ALTRA PART DEL PLEC

-

UNE-EN 10.204. “Tipos de documentos de inspección de productos metálicos”.

A.
B.
C.
D.
E.

-

UNE-EN ISO 14001. “Sistemas de gestión mediomabiental: Especificaciones y directrices
para su utilización”.

4. CANONADA DE FOSA DÚCTIL
4.1.GENERALITATS

Moviment de terres.
Formigons.
Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades d'aigua.
Vàlvules i accessoris.
Peces especials fabricades en acer.

4.1.03 ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA
Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes Especificacions, tot treball
aquí determinat haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents següents,
sempre que les esmentades condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions
d'aquesta Secció.
Normes
-

UNE-EN 545 (novembre-2011). “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”.

-

EN 681-1. “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte I:
Caucho vulcanizado”.

-

EN 1092-2. “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y
piezas especiales. Designación PN. Parte 2: Bridas de Fundición”.

-

EN 10002-1. “Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de Ensayo a
temperatura ambiente”.

-

EN ISO 4016:2000. “Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO
4016:1999)”
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4.1.04 GARANTIA DE QUALITAT
A. INSPECCIÓ. Tots els treballs podran ser inspeccionats en fàbrica, d'acord amb allò
disposat en les normes de referència, complementades pels requisits d'aquesta
especificació. El Contractista haurà de notificar a la Direcció d’Obra, per escrit, la data de
començament de la fabricació dels tubs, amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils
abans del començament de qualsevol fase de fabricació. Durant l'elaboració dels tubs, la
Direcció d’Obra haurà de tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés i
se li permetrà fer totes les inspeccions necessàries per ratificar el compliment de les
especificacions.
B. PROVES. Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats en
la construcció dels tubs hauran de ser sotmesos a prova, d'acord amb les condicions de
les normes de referència que siguin d'aplicació.
El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost addicional per a
ATLL. La Direcció d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista.
C. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRADORS DE CANONADA
Hauran de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la norma EN
ISO 9001:2008.
Així mateix, hauran de presentar certificat de conformitat de producte conforme a les
especificacions de l'Annex F apartats F.1 i F.2 de la norma UNE-EN 545:2011.
L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes
EN 45011 o EN 45012, segons correspongui.
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Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l'aigua hauran de
complir allò disposat en el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer.
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'Annex IX del citat decret, en la que
figurarà el número de registre sanitari de l'empresa i el número de registre sanitari del
producte o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà.
Haurà de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de fabricació i
comprovacions de l'autocontrol. En el cas que algun element ofert hagi de ser adquirit a un
altre fabricant, caldrà presentar autorització de cadascuna de les fàbriques, i aquests hauran
de disposar a efectes de qualitat de producte dels mateixos requisits indicats en els paràgrafs
anteriors.
El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol, que haurà de contemplar:
a) Tubs i peces de fosa
Control de recepció de matèries primeres, indicant nivells de qualitat establerts i proves de
comprovació.
Control del sistema de fabricació. Es considera imprescindible, per contractar un
subministrament de tubs o peces, que la fàbrica disposi d'un sistema mecanitzat de control
de la composició química de les colades, que permeti assegurar que, en tot moment,
s'aconsegueix la composició establerta dins de les toleràncies fixades.
Sistema de control que permeti conèixer a quina colada correspon cada tub o peça.
Sistema de control de les característiques metal·logràfiques i mecàniques de tubs i peces. El
número de mostres que es prenguin per a aquestes comprovacions haurà de correspondre
com a mínim a allò establert en la norma UNE-EN 545 Annex F, en la modalitat de sistema
de mostreig de la taula F.1. Els valors de la citada taula es fan extensius als assaigs de
duresa.
Sistema de control de tubs i peces acabades, que haurà de contemplar:
- Prova de tots els tubs a pressió.
- Control d'estanqueïtat de les peces. Aquest control haurà de ser total en diàmetres iguals
o majors de 600 i podrà ser total o estadístic en diàmetres menors.
- Control de dimensions geomètriques, gruixos, pesos, etc. de tubs i peces. Aquest control
podrà ser total o estadístic.
- Control de la massa del revestiment de zinc i del gruix de pintura. Aquest control podrà
ser total o estadístic.
- Control de composició i esforços de tracció en cargols. Aquest control serà estadístic.
- S’haurà de garantir la traçabilitat i per això s’haurà de marcar el lot de forma duradora.
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b) Gomes
Control de matèries primeres i estudis de composició per aconseguir les característiques
especificades a la norma EN 681-1.
Control de procés de fabricació, en especial de la temperatura, temps i condicions de
vulcanitzat.
Sistema de control que permeti conèixer a quin període de fabricació correspon cada goma.
Sistema de control de totes les característiques especificades de les gomes fabricades, així
com comprovació de les dimensions geomètriques i de la falta de defectes de qualsevol
tipus.
S’hauran de marcar de forma duradora les dades següents:
- Diàmetre nominal
- Identificació del fabricant
- Número d’aquesta norma (EN 681-1) amb el tipus d’aplicació i la classe de duresa com a
sufix
- Marca de certificació
- Trimestre i any de fabricació

4.2. PRODUCTES
4.2.01. GENERALITATS
Els tubs de fosa dúctil revestits interiorment amb morter de ciment hauran de complir les
normes UNE-EN 545, EN 681-1, EN 1092-2, EN ISO 4016:2011, EN ISO 4034:2001, EN ISO
7091. Els tubs hauran de ser del diàmetre i classe assenyalats i se subministraran complets
amb les seves juntes i unions de la mateixa manera que les peces especials i accessoris.
Els tubs hauran de tenir les superfícies interiors compactes, denses i llises i concretament pel
que fa a fissures del recobriment interior de morter hauran de complir la norma UNE-EN 545.
En les peces especials i tubs de gran diàmetre es disposaran puntals amb la finalitat d'evitar
danys durant el seu transport i manipulació. S'hauran de proveir peces especials de correcció
i tancament, segons es requereixi, de tal forma que puguin tancar-se finals de canonada
durant l'estesa de tubs i es puguin efectuar les correccions necessàries per ajustar la
col·locació de canonades a la posició indicada en els plànols.
El fabricant presentarà plànols acotats de tots els accessoris i peces especials, i haurà de
presentar certificats de compliment de tota la normativa de referència, així com els resultats
del seu programa d'autocontrol.
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4.2.02. DIMENSIONS DEL TUBS

4.2.04. DISSENY DE JUNTES

a) Gruix de tubs i peces

Els tubs i accessoris de fosa dúctil s’han de subministrar amb juntes automàtiques, juntes
mecàniques i juntes de brides, segons s'especifiqui.

D'acord amb la norma UNE-EN 545 (art. 4.2.1), el gruix de fosa de tubs i peces es calcularà,
en funció del seu diàmetre nominal amb la fórmula:
e = K (0,5 + 0,001 DN)
Essent,
e
DN

= gruix en mil·límetres
= Diàmetre nominal en mil·límetres

a) Juntes automàtiques
Llevat d'indicació expressa en contrari, les unions entre tubs es faran amb juntes
automàtiques; aquestes consisteixen en un anell de goma que s'encaixa en un allotjament
del cap del tub i assegura l'estanqueïtat per la pressió que exerceix l'extrem llis del tub
següent. El disseny de l'allotjament, característiques i toleràncies hauran de ser facilitades
pel fabricant, justificant els seus valors amb experiència d'utilització i assaigs.

Els valors del coeficient K queden establerts de la manera següent:

Les gomes estaran lliures de porositats, materials estranys i defectes visibles. Podran ser
d'una o de dues dureses, i en aquest cas les parts dura i tova es vulcanitzaran conjuntament.

K
K
K

Les característiques seran les especificades a la norma EN 681-1. El fabricant facilitarà les
desviacions angulars màximes que es poden produir a la unió de dos tubs, mantenint-se
l'estanqueïtat a una pressió doble de la de treball.

= 9 per a tubs de diàmetre menor de 800 mm
= 7, 8, 9 per a tubs de diàmetre igual o superior a 800 mm
= 12 per a peces

Podran utilitzar-se tubs de Classe 40, havent de complir els seus gruixos nominals allò
disposat a l'article 4.2.1.3 de la norma UNE-EN 545:2011.

El preu de la goma s'inclou en el de preu de metro lineal de tub.
b) Juntes mecàniques

Els diàmetres exteriors i les seves toleràncies s'indiquen en l'apartat 8 de la norma UNE-EN
545.
b) Toleràncies en gruix
Hauran de complir el que disposa l'art.4.2.1.4 de la norma UNE-EN 545
c) Toleràncies geomètriques
S'ajustaran als valors indicats en els articles 4.2.2.1, 4.2.2.2 i 4.2.4 de la norma UNE-EN 545
d) Llargàries de fabricació i toleràncies
El fabricant haurà d'indicar la llargària dels tubs, així com les seves toleràncies que llevat d’un
altre acord hauran de complir l'art. 4.2.3.1 de la norma UNE-EN 545.
4.2.03. DIMENSIONS DELS ACCESORIS
Els accessoris seran del diàmetre i classes indicats en els plànols del projecte.
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Són les juntes amb que s'agrupen els extrems de les peces quan no són de brides. Cada
extrem de la peça acaba en un cap en la qual s'introdueix el tub i es col·loca una goma que
queda pressionada per una contrabrida entre el tub i al cap de la peça. La contrabrida es pitja
contra el cap amb uns cargols especials que s'ancoren a aquest.
Les contrabrides seran de fosa nodular, i en qualsevol cas s'ajustaran als diàmetres exteriors
dels tubs. El fabricant haurà de facilitar les desviacions màximes que es puguin produir
assegurant l'estanqueïtat a una pressió doble de la de servei. Les contrabrides tindran les
mateixes característiques que les peces.
Les característiques de les gomes seran les especificades a la norma EN 681-1.
El preu de les gomes, contrabrides, cargols i femelles s'inclou en el de la peça corresponent.
c) Juntes de brides
Totes les derivacions de la canonada estaran equipades amb brides a fi que les vàlvules o
peces que es connectin quedin ancorades. També hauran de tenir terminació en brida
aquelles peces que s'especifiquin en els plànols. Atès que el fet usual és que les dimensions
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de les brides es fabriquin en PN16, caldrà especificar clarament en el projecte el PN requerit
per evitar confusions.

Es provaran totes les peces, segons la norma UNE-EN 545:2011, amb aire a una pressió de
1Kg/cm2 comprovant amb aigua sabonosa l'estanqueïtat.

Els cargols d'unió seran d'acer de rosca mètrica i les seves característiques vindran
especificades a la norma EN 1092-2. Estaran niquelats o bicromatats. En general les juntes
amb brides es col·locaran en pericons de fàcil accés per a la seva conservació, però si
alguna ha de quedar enterrada aquesta es protegirà empastifant brida i cargols amb massilla
anticorrosiva hidròfuga i antioxidant a base d'hidrocarburs amb càrregues inerts. Per
subjectar la massilla a la brida i als cargols s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva
composta de teixit acrílic imputrescible impregnat amb additius antioxidants i resistents als
microorganismes, a les arrels i a l’envelliment complint la norma DIN 30672 classe A.

Totes les despeses que produeixin les proves d'estanqueïtat així com l'emissió de certificats
són per compte del Contractista.

4.2.05. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES
a) Tracció
Les propietats a tracció dels tubs, ràcords i accessoris es regiran per allò disposat a l'apartat
4.3.1 de la norma UNE-EN 545 Taula 7.

4.2.08. REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT
Els tubs se subministraran revestits interiorment de morter de ciment segons el que
especifica la norma UNE-EN 545, articles 4.4.3.1 i 4.4.3.2.
Els gruixos mínims i les seves toleràncies seran les que s'indiquen a la taula 8 art 4.4.3.3 de
la UNE-EN 545 en la que també s'indiquen les amplades màximes de les fissures i el seu
desplaçament radial. Les zones de revestiment que presentin defectes o danys per transport
o manipulació s’hauran de reparar amb un procediment que sigui acceptat per ATLL.
4.2.09. RECOBRIMENT EXTERIOR

Les provetes per realitzar l'assaig en els tubs s'ajustaran al que s’indica a la norma UNE-EN
545 apartats 6.3.1, 6.3.1.1, 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4. L'eix de les provetes coincidirà amb el centre
de la paret del tub i la mostra es tallarà paral·lelament a l'eix del tub. Les provetes per
realitzar l'assaig en peces es prepararan d’acor al que s’indica a l'apartat 6.3.1.2 de la UNEEN 545 sent també de compliment obligat el que es disposa aels apartats 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 i
6.3.4.
b) Duresa
La duresa superficial dels tubs haurà de ser inferior o igual a 230 HB i la de les peces a 250.
Els assaigs es realitzaran segons el que s’especifica a la norma EN-ISO 6506-1 amb bola
d'acer de 10 o de 5 mm de diàmetre.
4.2.06. ESTANQUEÏTAT DELS TUBS
Els tubs s’hauran de provar conforme la taula 14 de la norma UNE-EN 545. Els tubs K9 DN
60/300 es provaran a 50 bar. Els tubs K9 DN 350/600 a 40 bar.
4.2.07. ESTANQUEÏTAT DE LES PECES
Les peces també se sotmetran a proves d'estanqueïtat, que ateses les dificultats especials de
l'assaig a pressió amb aigua requeriran d'un acord previ amb el fabricant.
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El revestiment exterior dels tubs i peces haurà de correspondre al que s’indica a l'art 4.4.2 de
la UNE-EN 545 fixant-se la massa mínima del galvanitzat en 200 gr/m2. En el cas que el
revestiment presenti danys per causa del transport o la manipulació, les reparacions es
realitzaran conforme a allò que disposa l'article 4.4.2.3 de la norma esmentada.
4.2.10. RECEPCIÓ DE LOTS
La recepció de lots, podrà realitzar-se a la fàbrica o a l’obra segons ho determini ATLL, qui
seleccionarà totes les unitats del lot.
Per a la realització de les proves de recepció sigui en fàbrica o en obra, el fabricant o el
Contractista haurà d'aportar al seu càrrec tots els mitjans i personal que es precisi. Els
assaigs de laboratori que realitzi ATLL en organismes especialitzats aniran a càrrec d’ATLL.
Quan com a conseqüència de resultats incorrectes calgui realitzar nous assaigs les despeses
corresponents aniran a càrrec del fabricant o del Contractista.
4.2.10.1. Tubs
El lot estarà format per un màxim de 100 tubs del mateix diàmetre que hauran de tenir alguna
identificació que faciliti el control, de manera que es pugui conèixer la colada a la qual
pertany cada tub del lot. S'analitzarà:
- Assaig de tracció en almenys dos tubs
- Assaig de duresa en almenys dos tubs
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-

Geometria i ovalització en almenys dos tubs
Gruix del recobriment de morter en almenys dos tubs

Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot.
Si algun d'ells és incorrecte es realitzaran dos nous assaigs del mateix tipus. En cas que tots
dos siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.
En els casos que el lot sigui rebutjat es podrà admetre com a alternativa realitzar assaigs
individuals i s’acceptaran els tubs en els quals els resultats siguin correctes. Atès el caràcter
de mostreig molt limitat, la recepció està condicionada a que els tubs es puguin col·locar
sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de fabricació.

Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos similars; en el cas que tots dos siguin
correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un dels dos no ho és.
Atès el caràcter destructiu d'aquests assaigs no poden fer-se recepcions individuals.
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que les
peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest
defectes de fabricació.

4.3. INSTAL·LACIÓ DE TUBS

4.2.10.2. Peces

4.3.01. MANIPULACIÓ I APLEC

El lot estarà format per un nombre de peces amb un pes total màxim de 4000 kg i que
preferentment siguin del mateix tipus i de diàmetres pròxims. S'analitzarà:
- Dimensions geomètriques d'una peça de cada tipus i diàmetre
- Prova d'embocadura d'una peça de cada tipus i diàmetre
- Assaig de tracció en deu cargols, arribant al trencament en tres unitats

Tots els tubs, peces i accessoris s'hauran de manipular acuradament per evitar
deterioraments no només en l'estructura sinó també en els revestiments exterior i interior. A
aquest efecte es manipularan amb eslingues amples, tarimes encoixinades o qualsevol altre
dispositiu acceptat prèviament per la Direcció d’Obra; en cap cas es permetrà l'ús de
cadenes o ganxos. Els tubs s’amuntegaran sobre bressols de fusta dissenyats per a aquesta
funció, o bé sobre sorra o terra exempta de pedres. Es prendran les mesures necessàries per
garantir que el tub no rodi, i si el sistema és de falcat, aquest es farà amb falques de fusta
que no malmetin el revestiment.

Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot.
Si hi ha algun resultat que no sigui correcte es procedirà com en el cas de tubs.
4.2.10.3. Gomes
El lot estarà format per 100 unitats del mateix diàmetre o si no és possible de 100 gomes de
diàmetres pròxims.
S'analitzarà:
- Comprovació de les dimensions de dues juntes
- Tall longitudinal de dues juntes, comprovant que no es presenten porositats, materials
estranys ni defectes de cap tipus.
- Duresa en dues juntes
- Trencament a tracció i allargament en trencament en dues juntes.
- Envelliment accelerat en dues juntes.
- Compressió set en dues juntes.
- Resistències a l'ozó en dues juntes.
En el cas que el subministrament inclogui juntes de dues dureses, els assaigs 3 i 4 es
realitzaran en cadascuna de les dues parts de cada junta.
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot.
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El Contractista inspeccionarà cada tub i accessori abans de baixar-lo a la rasa per assegurar
l'absència de danys i procedirà a la seva neteja completa eliminant qualsevol substància
aliena al tub. Si a l'inspeccionar el tub o accessori s'observés qualsevol mena de dany
s'apartarà i es proposarà el possible arranjament a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació
o rebuig. Les despeses de reparació d'un tub, o en el seu cas el reemplaçament del mateix,
corren a compte del Contractista.
4.3.02. ESTESA DE TUBS
La llargària màxima dels tubs serà de 8,15 metres. El Contractista presentarà abans de l'inici
dels treballs un programa d’estesa de tubs que contempli juntament amb el traçat, la situació
dels tubs i la seva cota de rasant en els canvis d'alineació vertical, la seva orientació i la
localització dels accessoris. Els tubs i peces s'hauran de col·locar en l'ordre i posició
mostrada en el programa. A l'estendre els tubs, es farà amb l'alineació i cota fixats amb una
aproximació de més o menys 25 mm. On calgués aixecar o baixar l'alineació vertical del tub,
com a conseqüència d’obstruccions imprevistes o d’altres causes, la Direcció d’Obra podrà
canviar l'alineació i/o les elevacions. Aquest canvi es podrà fer per la desalineació de juntes,
per l'ús d'adaptadors bisellats o per l'ús d'accessoris addicionals. No obstant això, en cap cas
la desalineació de la junta podrà excedir la desalineació màxima recomanada pel fabricant de
tubs. Cap junta es podrà desalinear en una quantitat que comporti el deteriorament de la
resistència i la impermeabilitat.
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Els tubs s'estendran en sentit ascendent sempre que el pendent excedeixi el 10%. En casos
excepcionals i sempre que la Direcció d’Obra ho permeti, es podran estendre en sentit
descendent, però llavors cada tub s’haurà de bloquejar i subjectar en el seu lloc fins que es
proveeixi el suport suficient mitjançant els tubs següents per evitar el seu moviment.

amb taps de fusta, plàstic o qualsevol altre material que autoritzi la Direcció d’Obra de
manera que es garanteixi en cas de pluja, o qualsevol altra incidència que no penetrin en la
canonada aigua o elements estranys. Aquesta prudència s’ha d’acompanyar de la col·locació
de suficient reblert sobre la canonada, per evitar la flotació en cas de pluja i inundació de la
rasa.

Caldrà estendre el tub directament sobre el material de reblert de suport. No es permetrà cap
suport estrany sota el tub, i el reblert de suport haurà de formar un suport portant sòlid i
continu en tota la llargària del tub. S'efectuaran les operacions que calgui per treure les eines
i útils, després de l'estesa del tub. Es faran nínxols per a les campanes en els extrems del
tub, per evitar punts de càrrega en campanes i acoblaments. En les juntes que es precisi la
col·locació de cargols es faran les excavacions necessàries sobre la secció normal de la rasa
per permetre un espai adequat per efectuar les operacions de muntatge i recobriment de
protecció posterior.
4.3.03. OPERACIÓ D'ENDOLLAT DE JUNTES AUTOMÀTIQUES
Immediatament abans d'unir els tubs, s'hauran de netejar amb un raspall i un drap l'interior de
l'endoll i en especial l'allotjament de l'anell de junta. També es netejarà l'extrem llis del tub a
unir.
Es verificarà la presència de xamfrà a l'extrem llis del tub. Verificat l'anell de junta, s'introdueix
en el seu allotjament dirigint els llavis cap al fons de l'endoll. Es verificarà amb una barra
metàl·lica que l'anell està comprimit correctament en tota la circumferència. Es lubricarà la
superfície aparent dels anells de junta i també l'extrem llis. Es marcarà un senyal en la part
llisa del tub a unir a una distància igual a la profunditat de l'endoll menys 1 cm. A continuació
s'instal·la l'espiga en la campana. No es permetrà inclinar el tub per inserir l'espiga en la
campana, i l'operació d'endollat es realitzarà amb tràctel per a diàmetres més grans que 125
mm i amb palanqueta per als iguals o menors, i mai amb la màquina excavadora.
Després d'unir els tubs, caldrà inserir a l'espai lliure entre espiga i campana un “calibre
sensor” al voltant de tota la circumferència de la junta per detectar qualsevol irregularitat en la
posició de l'anell de goma. Si es detecta algun defecte ha de desarmar-se el junta. Si segons
el parer de la Direcció d’Obra la goma no ha estat danyada es podrà col·locar posteriorment.
4.3.04 PROTECCIÓ CONTRA EL TEMPS FRED
No s’ha d’instal·lar cap tub sobre una base en la qual hagi penetrat el gebre ni quan la
climatologia indiqui perill de formació de gel o gebre en el fons de l'excavació. No s'estendrà
cap tub llevat que existeixi certesa que s'omplirà la rasa abans de la formació de gel o gebre.
4.3.05. NETEJA I PROTECCIÓ DE TUBS
A mesura que progressi l'estesa de tubs, el Contractista mantindrà el seu interior lliure de
terra i residus. En acabar cada jornada de treball, les boques dels tubs extrems es protegiran
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ANNEX
1.100

CRITERIS DE DISSENY DELS TUBS
A. CONDICIONS GENERALS. El tub de fosa dúctil haurà de ser dissenyat d'acord amb la
norma EN 545.

1.200

B. GRUIX DE PARET DEL TUB PER A PRESSIÓ INTERIOR. El gruix del tub de fosa es
calcularà mitjançant la fórmula de la classe K.

1.400

1. Pressions admissibles.
La pressió màxima admissible d'un tub de fosa nodular es determina d’acord amb la norma
UNE-EN 545 que garanteix uns valors de PFA, PMA i PEA.
Diàmetre
nominal
mm

Diàmetre
exterior

Gruix Net
Classe 40
K=7,8,9

Mm

Mm

Pressió
Admissible
PFA
Kg/ cm

1.151

8,80

20,64

K=8

1.151

10,40

24,40

K=9

1.151

12,00

28,15

K=7

1.255

9,40

20,22

K=8

1.255

11,10

23,88

K=9

1.255

12,80

27,54

K=7

1.462

10,60

19,58

K=8

1.462

12,50

23,08

K=9

1.462

14,40

26,59

K=7

1.565

11,20

19,32

K=8

1.565

13,20

22,77

K=9

1.565

15,20

26,22
19,10

K=8

1.668

13,90

22,50

K=9

1.668

16,00

22,50

64

85,00

100

118

3,50

4,70

64

85,00

125

144

3,50

4,70

64

85,00

150

170

3,70

4,70

62

74,65

200

222

3,90

4,80

50

58,38

250

274

4,20

5,20

43

51,24

300

326

4,60

5,60

40

46,38

350

378

5,30

6,00

40

42,86

400

429

6,10

6,40

40

40,28

450

480

6,80

38,25

500

532

7,20

36,54

600

635

8,00

34,02

700

738

8,80

32,20

K=7

842

7,00

22,45

K=8

842

8,30

26,62

K=9

842

9,60

30,78

K=7

945

7,60

21,71

K=8

945

9,00

25,71

K=9

945

10,40

29,71

K=7

1.048

8,20

21,13

K=8

1.048

9,70

24,99
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K=7

11,80

4,70

1.000

28,85

1.668

3,50

900

11,20

K=7

98

1.600

1.048

2

80

800

1.500

K=9

D'acord amb l'apartat A.2 de l'annex A de la UNE-EN 545, les pressions d'aquesta taula
s'han limitat a 64 Kg/cm2 per als tubs de Classe 40, i a 85 Kg/ cm2 per als tubs on el seu gruix
està determinat per la classe K.
Ovalització
Es calcularà com es determina a l'annex G de la norma EN 545.
∆ = 100K (Pe + Pt)
8S + (f.E')
que per a major simplicitat la desenvolupem deixant-la de la manera següent :
∆x
Pe+Pt = D [ 8E + 0,732E']
12K (D – 1)3
e
Pe
Pt
∆x
D

= pressió deguda a càrregues de terra en KN
m2
= pressió deguda al trànsit en KN
m2
= Escurçament horitzontal del tub en mm
= Diàmetre exterior del tub en mm
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E
E

= Gruix net de càlcul en mm
= Mòdul d'elasticitat de la fosa 165,5x108 KN
m2
E'
= Mòdul de reacció del terra KN
m2
La ovalització admissible dels tubs de fosa
∆ = 100 ∆x estan expressades en la Taula C-1 de l'annex C de la norma EN-545
D
Les càrregues de terres i les de trànsit es determinaran segons l'annex G de la citada norma.
Pel que fa al factor K, atès que les canonades han de quedar perfectament embolicades en
material granular, es prendrà un valor de 0,09.
Com valor E' es prendrà 2000 KN/m2, llevat que existeixi un estudi geotècnic previ que ho
determinés. Els gruixos nets e per al càlcul són els indicats en l'apartat B d'aquest annex.
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-

EN ISO 1133. “Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos
en masa (IFM) y en volumen (IFV)”.

-

Pr EN ISO 3126. “Sistemas de canalizaciones plásticas. Componentes de canalizaciones
plásticas. Determinación de dimensiones.”

-

UNE-EN 1092-1. “Bridas circulares para tuberías, grifos, accesorios y piezas especiales,
designación PN Parte 1 - Bridas de acero”.

5. CANONADES DE POLIETILÈ
5.1. GENERALITATS
5.1.01. CONDICIONS GENERALS
Aquest Plec fa referència a les canonades de polietilè PE-100, de diàmetres compresos entre
100 mm i 355 mm, amb pressions nominals entre 6 i 25 atmosferes. El Contractista haurà de
subministrar i instal·lar els tubs i accessoris d'acord amb les condicions i documents del
Contracte.

5.1.04. GARANTIA DE QUALITAT
-

Inspecció:

5.1.02. RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN UNA ALTRA PART DEL PLEC
A.
B.
C.
D.
E.

Moviment de terres
Formigons
Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades
Vàlvules i accessoris
Peces especials fabricades en acer

I. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA

Tots els treballs podran ser inspeccionats en fàbrica, d'acord amb el que es disposi a les
normes de referència, complementades pels requisits d'aquesta especificació. El Contractista
haurà de notificar a la Direcció d’Obra, per escrit, la data de començament de la fabricació
dels tubs, amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans del començament de
qualsevol fase de fabricació. Durant l'elaboració dels tubs, la Direcció d’Obra haurà de tenir
accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés i se li permetrà fer totes les
inspeccions necessàries per ratificar el compliment de les especificacions.
-

Proves:

Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes especificacions, tot treball
aquí determinat haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents següents,
sempre que les esmentades condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions
d'aquesta secció.

Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats en la construcció
dels tubs hauran de ser sotmesos a prova, d'acord amb les condicions de les normes de
referència que siguin d'aplicació.

Normes

El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost addicional per a
ATLL. La Direcció d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista.

-

UNE-EN 12201-1. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE) Parte 1: Generalidades”.

-

UNE-EN 12201-2. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE) Parte 2: Tubos”.

A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d’Obra podrà sol·licitar
mostres addicionals de qualsevol material per a ser sotmeses a proves per ATLL. Les
mostres addicionals seran subministrades sense cost addicional per a ATLL.
- Requisits que han de complir els subministradors de canonada:

-

UNE-EN 12201-3. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios”.

Hauran de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la norma EN
ISO 9001:2008.

-

UNE-EN 12201-5. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 5. Aptitud al uso del sistema”.

L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes
EN 45011 o EN 45012, segons correspongui.

-

UNE-EN ISO 6259-1. “Tubos termoplásticos. Determinación de las propiedades de
tracción”.

Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l'aigua hauran de
complir el que disposi el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer.
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5.2.03. UNIONS
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'annex IX del citat decret, en la que
figurarà el número de registre sanitari de l'empresa i el número de registre sanitari del
producte o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà.
Haurà de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de fabricació i
comprovacions de l'autocontrol. En el cas que algun element ofertat hagi de ser adquirit a un
altre fabricant, caldrà presentar autorització de cadascuna de les fàbriques, i aquests al seu
torn hauran de disposar a efectes de qualitat de producte dels mateixos requisits indicats en
els paràgrafs anteriors.
- El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol que haurà de contemplar:
Tubs i peces. Controls que compleixin com a mínim el que s’especifiqui a la norma UNECEN/TS 12201-7:2007.

5.2. PRODUCTES
5.2.01. GENERALITATS

Podran ser de tres tipus, tal com s'indica més detalladament a l'apartat 3 d'aquest Plec:
- Amb soldadura a tocar.
- Amb unió mitjançant maniguets electrosoldables.
- Mitjançant portabrides (valones) de polietilè i brides metàl·liques. Els cargols per a les
brides seran d'acer de rosca mètrica i les seves característiques estan especificades a les
normes EN 1092-2 i estaran cadmiats o bicromatats.
Les gomes entre brides compliran amb la norma EN 681-1.
5.2.04. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES
D'acord amb l'article 7 de la norma EN 12201-2, els mètodes d'assaig i els requisits exigits
seran els de la taula 3 de la norma esmentada.
5.2.05. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES
D'acord amb l'article 8 de la norma EN 12201-2 els mètodes d'assaig i els requisits exigits
seran els de la taula 5 de la norma esmentada. El requisit d'allargament en el trencament que
en la norma s'especifica com ≥ 350% es fixa en aquest Plec en 600%.

Quan s'efectuï un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs
han de presentar un aspecte llis, i estar lliures d'esquerdes, cavitats o altres defectes
superficials que impedeixin la conformitat del tub amb la norma UNE-EN 120001. Els tubs
han de ser blaus o negres amb bandes blaves tal com especifica la norma UNE-EN 12201-2.

Es complirà el que s’especifiqui a l'article 11 de la norma UNE-EN 12201-2.

5.2.02. DIMENSIONS DELS TUBS

5.2.07. ACCESSORIS

-

Es complirà el que s’especifiqui a la UNE-EN 12201-3.

Gruix de tubs:

5.2.06. MARCAT DELS TUBS

D'acord amb la norma UNE-EN 12201-2 article 6.3, el gruix de paret i les seves toleràncies
estaran d'acord amb la taula 2 de la norma esmentada.

5.2.08. RECEPCIÓ DE LOTS

-

La recepció del producte es farà a fàbrica. Per a la realització de les proves el fabricant o el
Contractista haurà d'aportar a càrrec seu tots els mitjans i personal que sigui precís.

Diàmetres exteriors mitjans i ovalació:

D'acord amb la norma UNE-EN 12201-2 article 6.3, el diàmetre exterior mitjà i l’ovalització
han de ser conformes amb allò establert a la taula 1 de la norma esmentada.
-

Llargàries:

Les llargàries dels tubs seran en general de 12 m, llevat d'especificació contrària en projecte.
Les toleràncies en llargària seran de +/- 10 mm.
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5.2.08.1. Tubs
El lot estarà format per la producció de tubs d'una jornada de treball. S'analitzarà:
- Característiques geomètriques (gruix, diàmetres, ovalització, llargària), en 12 tubs
distribuïts uniformement al llarg de la jornada de treball.
- Assaig de tracció i allargament en trencament en un tub. El nombre de provetes serà el
que indiqui la taula 1 de l'art. 5.2. de la ISO 6259-1:2002.
- Resistència hidrostàtica a 20ºC en tres tubs.
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5.2.08.2. Peces
-

Característiques geomètriques en una de cada 10 peces.

5.3. INSTAL·LACIÓ DE TUBS
5.3.01. EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ I TRANSPORT
La canonada s'emmagatzemarà protegida dels focus de calor propers (temperatures
superiors a 45º) i del contacte amb objectes punxants o tallants. S'evitarà l'entrada
d'elements estranys al seu interior i es procurarà que el temps d'emmagatzematge sigui el
més petit possible. Igualment les canonades emmagatzemades estaran situades de tal
manera que no entrin en contacte amb combustibles, dissolvents, pintures agressives etc.
Les barres s'emmagatzemaran de tal manera que quedin recolzades en tota la seva llargària,
disposant-les alternativament en capes sense distanciadors de fusta. L'altura màxima de tubs
apilats no excedirà d'1,20 m i s'asseguraran convenientment perquè no es desplacin pels
costats.
Cal realitzar la manipulació dels tubs de polietilè amb les eines adequades, per que les
superfícies que hagin d’estar en contacte amb el material, estiguin protegides adequadament.
S'exclou expressament l'ús de cadenes, cables o eslingues metàl·liques per al moviment dels
tubs. Si s'utilitzen carretons elevadors, les zones en contacte amb el tub han d'estar
protegides amb materials elàstics. S'han d'evitar pràctiques com ara arrossegar els tubs o el
contacte amb objectes tallants. En el cas que per necessitats de muntatge, s’hagi de
desplaçar el tub horitzontalment, aquest es recolzarà sobre corrons metàl·lics durant el
lliscament.
Tot tub malmès haurà de ser reemplaçat pel Contractista. Es considera dany al tub, qualsevol
raspadura, cràter, etc. que tingui una profunditat superior al 3% del gruix del tub. En cas de
produir-se el dany, la part de tub malmesa s'eliminarà; la resta del tub podrà col·locar-se.
Abans de col·locar el tub a la rasa, cada tub o accessori es netejarà completament de
qualsevol substància estranya que s'hagi dipositat i es mantindrà net a partir d'aquest
moment. Les obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats s'hauran de tancar durant
qualsevol interrupció dels treballs.
5.3.02. ESTESA DE TUBS
L'estesa de la conducció es realitzarà de manera sinuosa per reduir en part les tensions
produïdes per variacions tèrmiques. Es respectaran els radis de curvatura del projecte i si per
alguna causa excepcional no pogués fer-se s’utilitzaran colzes. No s'admetran curvatures ni
manipulacions realitzades per escalfament mitjançant aplicació de flama directa sobre la
canonada.
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Els tubs podran muntar-se dins o fora de la rasa, essent el més usual això últim. Quan els
tubs arriben al lloc d'utilització des de fàbrica es reparteixen al llarg de la futura rasa, tenint
cura de col·locar-los a la banda oposada a aquella en què es dipositaran les terres de
l'excavació que serviran de posterior reblert. Els tubs s'uneixen fora de la rasa amb la
precaució ja advertida de no desplaçar-los per sobre del terra en cap cas.
Una vegada soldats, amb ajuda d'una petita grua dotada d'elements de subjecció que no
malmetin al tub, s’anirà instal·lant la canonada a la rasa; si cal s'instal·laran travesses
transversals sobre la rasa que ajudin a subjectar la canonada i que de mica en mica s’aniran
eliminant. En qualsevol cas el tub es diposita suaument sobre el llit de la rasa.
Es tindrà especial cura a comprovar que no existeixen punts alts relatius a
abans de procedir a taparla. En cas d'existir aquests (produïts per la
s'interrompran els treballs fins que la canonada quedi en posició correcta. El
entre canonada, estesa i tapada amb una primera tongada de terra no ha
general els cinquanta metres de llargària.

la canonada
temperatura)
desfasament
d'excedir en

5.3.03. UNIONS
Les unions entre tubs poden fer-se pels següents procediments:
- Soldadura a tocar
- Unió mitjançant maneguets electrosoldables
- Mitjançant portabrides (valones) de polietilè i brides metàl·liques
La soldadura a tocar és el procediment generalment utilitzat per a unir tubs. Aquest sistema
no és recomanable per a la unió de peces de diferent gruix; en aquest cas es recomana la
unió mitjançant maniguets electrosoldables. Ara bé, els maniguets electrosoldables en el
moment de la redacció d'aquest plec no assolien tot el ventall de pressions i/o diàmetres per
la qual cosa en determinats casos cal recórrer a la unió mecànica mitjançant portabrides de
polietilè i brides metàl·liques. També cal fer servir aquest procediment en el cas d'unió d’una
canonada de polietilè amb una canonada metàl·lica.
-

Soldadura a tocar:

La unió entre tubs de polietilè del mateix gruix de paret, s'efectuarà mitjançant el procediment
de soldadura a tocar:
El procediment consisteix en l’escalfament dels extrems dels tubs o accessoris per contacte
amb una placa calefactora, fins a assolir la temperatura de fusió i en la unió posterior per
pressió de les dues peces, durant el temps prescrit en cada cas particular. La tècnica d'unió
per soldadura a tocar requereix la utilització de màquines, per poder controlar la pressió
necessària per a la unió.
Les unions les realitzaran operaris homologats per l'empresa que subministra els tubs i
accessoris.
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El fabricant de tubs subministrarà totes les dades de la màquina de soldar, així com el
diagrama de temps: Temps de formació del cordó inicial, temps d'escalfament, temps per
retirar la placa, temps per a assolir la pressió de soldadura i temps de refredament.

brida. El collaret serà de fosa nodular amb revestiment de pintura epoxi d’almenys 150
micres. Els cargols seran d’acer inoxidable. Si per diàmetre i/o pressió no existís al mercat
collaret de fosa, les ventoses i desguassos es faran sobre canonades d’acer inoxidable.
1. Unions amb maniguets electrosoldables:

Les pressions de soldadura, del sistema hidràulic i d'escalfament també s'expressaran en
l'esmentat diagrama.
El fabricant haurà de subministrar la dada referent a l'altura del cordó inicial en funció del
gruix dels tubs a unir.
S'hauran de tenir les següents precaucions durant les operacions d'unió:
- S'han de prendre les mesures oportunes per tal de garantir que el medi extern on es
realitzin les soldadures no afecti a la neteja que s’ha de mantenir durant el procés.
- Al col·locar i posicionar els tubs a la màquina de soldar, es vigilarà que estiguin ben
alineats (la tolerància màxima serà del 5% del gruix del tub), i la posició respecte de la
màquina serà tal que una vegada recapçat el tub quedi com a mínim a una distància de
20 mm entre la mordassa i l'extrem del mateix.
- L'operació de recapçat realitzada per netejar els extrems dels tubs a unir es prolongarà
fins a aconseguir eliminar totes les zones deteriorades. Una vegada finalitzada l'operació
de recapçat es netejaran els extrems dels tubs i es retiraran els encenalls sense tocar les
superfícies a unir.
- Es controlarà el paral·lelisme confrontant els extrems dels tubs a soldar (la tolerància
màxima serà de 0,5 mm).
- Abans de començar l'operació d'escalfament es netejaran les superfícies de la placa amb
alcohol. Si durant l'operació es detecta adhesió de material del tub a la placa calefactora,
s’aturarà l'operació iniciant novament el procés de soldadura.
- Es comprovarà periòdicament amb un termòmetre que la temperatura de la placa està en
l'interval prescrit per al material (210ºC +/- 10ºC).
- Durant l'operació de soldadura s'utilitzaran dos manòmetres en sèrie per garantir el valor
de la pressió de soldadura.
- Durant el període de refredament no es deixaran anar les mordasses de subjecció ni es
mourà la màquina. El temps de refredament es controlarà mitjançant un rellotge amb
alarma acústica.
- Si per qualsevol raó s'interromp el procés de soldadura, abans de procedir a repetir
l'operació es tallaran de cada extrem dels tubs com a mínim 50 mm.
5.3.04. INSTAL·LACIÓ D'ACCESSORIS
Els colzes i reduccions es podran construir amb el mateix material que els tubs, i la resta de
peces en acer inoxidable realitzant l’acoblament amb juntes de brides.
Les peces d’acer inoxidable compliran els requisits del Plec de Canonades d’ATLL. En el cas
de ventoses i desguassos aquests s’instal·laran amb collaret de presa amb sortida amb
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És el procediment més adequat per a unió de tubs de diferent gruix i per a reparacions.
S’executen mitjançant productes comercials. Els tubs a unir han de tallar-se
perpendicularment a l’eix, evitant un tall irregular que pugui ser causa de fallada en
l’electrofusió. Cal evitar qualsevol moviment dels tubs durant la fusió i el temps de
refredament. Es comprovarà que la ovalització dels extrems compleix els requisits de la
normativa. Els tubs a unir han d’estar perfectament nets. Atès que es precisa rascar els
extrems dels tubs a unir, no es produirà un rascat excessiu atès que es tracta simplement
d’eliminar la capa superficial, però d’altra banda cal assegurar que s’ha rascat tota la
superfície, per a la qual cosa s’utilitzarà un mirall que permeti observar la part inferior del tub.
Es comprovarà a l’acabar l’operació que han sortit els testimonis de fusió.
2. Unions mitjançant portabrides de polietilè i brida metàl·lica:
El portabrides serà de material PE-100 de la mateixa manera que el material del tub al qual
se solda. Abans d’acoblar la junta, les cares de les brides s’han de netejar completament de
tot material estrany mitjançant brotxes de filferro. La goma de la junta ha d’estar centrada i
les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat sense que s’hagin de forçar.
Tots els perns s’hauran de prémer en una successió progressiva diametralment oposada i
ajustada a un valor donat de moment torsional (parell de collat) mitjançant una clau
apropiada, aprovada i calibrada. Els moments de collat s’aplicaran a les femelles
exclusivament.
Les unions mecàniques seran accessibles per poder procedir a la inspecció i collat de junta si
es precisa, per la qual cosa s’allotjaran en arquetes apropiades que permetin el treball
còmode i segur als operaris. En el cas excepcional que no sigui possible la construcció de
l’arqueta i la unió, ha de quedar enterrada, aquesta es protegirà recobrint brida i cargols amb
massilla anticorrosiva hidròfuga i antioxidant a base d’hidrocarburs amb càrregues inerts. Per
subjectar la massilla a la brida i cargols s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva composta
de teixit acrílic imputrescible impregnat amb additius antioxidants i resistents als
microorganismes, arrels i a l’envelliment complint la norma DIN 30672 classe A.
Quan la unió es faci entre una canonada de polietilè i una canonada metàl·lica (acer o fosa)
atès que els cargols de les dues brides s’han d’enfrontar perfectament, la diferència de
diàmetre interior entre canonades unides resulta excessiva. En aquest cas la unió es farà
amb una canonada metàl·lica que s’acosti en el seu diàmetre interior tant com es pugui al
diàmetre interior de la canonada de polietilè. La brida per a la canonada metàl·lica es
fabricarà a partir d’una brida cega de la pressió nominal que correspongui i del diàmetre
exterior idèntic a la brida de polietilè. En cap cas es permetrà disminuir la resistència de cap
brida per acoblar-se a les mesures de la unió.
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ANNEX
CRITERI DE DISSENY DELS TUBS
Les canonades de polietilè es dissenyaran d’acord amb la norma UNE 53331:1997 IN.
Es tindrà en compte el següent:
a) Es considerarà un únic coeficient de seguretat a flexotracció que serà 2 (cas B).
b) La norma UNE 53331:1997 IN no contempla el PE100. Per tant les dades d’esforç
tangencial de disseny a flexotracció tant a curt termini com a llarg termini que per al PE50
són de 30 i 14,4 N/mm² respectivament, caldrà demanar-los al fabricant.
c) La deformació admesa serà menor del 5%.
d) Per al càlcul a pressió interna el coeficient de seguretat és 1,25 respecte al MRS. És a dir
que la tensió de disseny és S = MRS
1,25
Les comprovacions a efectuar són les següents:
Estat de deformació:
a) Canonada buida
Càrrega de terra + trànsit
Estabilitat:
b) Canonada buida
Pressió de terres
c) Canonada buida
Pressió exterior de l’aigua
d) Canonada buida
Pressió exterior de terres + aigua exterior
Esforços:
a) Pressió interior de l’aigua (La pressió de càlcul és la màxima, és a dir amb cop d’ariet
inclòs).
b) Canonada buida
Càrregues exteriors
c) Càrregues exteriors + pressió interior
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6. TUB D’ACER AMB REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I
REVESTIMENT EXTERIOR DE POLIPROPILÈ TRICAPA

-

UNE-EN 10021: “Acero y productos siderúrgicos – Condiciones generales técnicas de
suministro”.

6.1. GENERALITATS

-

EN 10204: “Productos metálicos – Tipos de documentos de inspección”.

6.1.01. CONDICIONS GENERALS

-

EN 287-1: “Calificación de soldadores. Soldadura por fusión. Parte I: Aceros”.

El Contractista haurà de subministrar i instal·lar tubs d’acer amb revestiment interior de
morter de ciment i revestiment exterior de polipropilè tricapa i tots els seus accessoris
completament acabat en obra, d’acord amb les condicions del Contracte.

-

EN 288-1: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los
materiales metálicos. Parte I: Reglas generales para la soldadura por fusión”.

-

EN 288-2: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los
materiales metálicos. Parte II: Especificación del procedimiento de soldadura de los
aceros por arco sumergido”.

-

EN 288-3: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los
materiales metálicos. Parte III: Ensayo del procedimiento de soldadura de los aceros por
arco sumergido”.

-

EN-10002-2 :”Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de Ensayo a
temperatura ambiente”.

-

EN 571-1: “Ensayos no destructivos. Ensayos con líquidos penetrantes. Parte I: Principios
generales”.

6.1.02. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA
Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquest Plec, tot treball aquí determinat
haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents següents, sempre que les
esmentades condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions d’aquesta Secció.
Normativa d’aplicació
-

EN 10224: “Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos
acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.”

-

AWWA C-208: “Standard for dimensions for fabricated steel water pipe fittings”.

-

AWWA C-207: “Standard for steel pipe flanges for waterworks service – sizes 4 in.
Through 144 in. (100 mm through 3600 mm)”.

-

EN 1435: “Examen no destructivo de las uniones soldadas. Control radiográfico de las
uniones soldadas”.

-

UNE-EN ISO 898-1: “Características mecánicas de los elementos de fijación fabricados
de aceros al carbono y de aceros aleados”.

-

UNE-EN 934-2: (2002) : “Aditivos para hormigones, mortero y pastas. Parte 2.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado”.

-

UNE-EN 1092-1 (Julio 2002): “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías,
grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte I: Bridas de acero”.

-

M-11 AWWA: “Steel Pipe. A Guide for Design and Installation”.

-

UNE-EN ISO 4016: “Pernos de cabeza hexagonal. Productos Clase C”.

-

NFA 49711: “Revestimiento de polipropileno”.

-

UNE-EN ISO 4034: “Tuercas hexagonales. Productos clase C”.

-

NFA 49701: “Revestimiento de mortero”.

-

EN-681-1 : “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte I:
Caucho vulcanizado”.

-

DIN 2614: “Revestimiento de mortero de cemento”

-

UNE-EN 10020 (Febrero 2001): “Definición y clasificación de los tipos de acero”.
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6.1.03. DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA
A. PLÀNOLS. El Contractista haurà de presentar els plànols detallats del fabricant de tubs i
accessoris d’acord amb les condicions d’aquesta secció i les condicions suplementàries
següents que siguin d’aplicació.
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1. Plànols acotats dels tubs, accessoris i peces especials.

ESPECIFICACIONS DELS ANELLS SEGELLADORS ELASTOMÈRICS

2. Detalls de construcció de la junta i dels tubs, toleràncies de fabricació, i qualsevol altra
informació necessària per a la fabricació del producte.

a) Designació de la junta

3. Detalls d'accessoris i peces especials com ara colzes, tes, tubs de descàrrega,
connexions, taps per a proves, broquets i altres peces especials que figurin als plànols,
amb indicació de la quantitat i posició de tots els reforços. Tots els accessoris i peces
especials han d’estar adequadament reforçats per resistir la pressió interna tant
circunferencial com longitudinal, i les condicions de càrregues externes que s'indiquen en
el Projecte.

Les juntes d'estanqueïtat a utilitzar amb els tubs es correspondran amb el tipus WA,
subministrament d'aigua potable freda, de les indicades a la Taula 4 de la UNE-EN 681-1.
b) Duresa
La duresa nominal Shore de la junta s’haurà de correspondre amb la categoria 60 de la Taula
1 de la UNE-EN 681-1. Les variacions de la duresa al llarg del perfil de la junta no excediran
del valor especificat a l'art. 4.2.3 de l’esmentada norma.

4. Es presentaran els càlculs de disseny per a cada secció tipus de tub de les quals figuren
en el projecte i dels collarets i peces especials amb els detalls suficients per verificar el
compliment de les condicions de disseny dels tubs i accessoris d'acord amb les
Especificacions.

c) Resistència, allargament, deformació romanent, envelliment, relaxació, resistència a l'ozó,
i canvi de volum.

5. Llista de materials que incloguin i descriguin tots els materials que s'utilitzaran.

Els valors requerits per a les propietats indicades, així com les seves toleràncies s'ajustaran a
allò disposat a la Taula 2 i als articles corresponents de la UNE-EN 681-1, per a la categoria
de duresa 60.

6. Traçat de la canonada i diagrama de muntatge que indiqui el número específic i
localització de cada tub i cada accessori, així com la seva orientació definitiva. A més els
plànols del traçat hauran d'incloure: la situació del tub i la seva cota de rasant en els
canvis d'alineació vertical i horitzontal; la situació i cota de rasant a la qual cal col·locar
l'extrem de campana de cada tub; tots els colzes i corbes tant en alineacions verticals
com horitzontals i els finals de cada tram amb juntes soldades de tracció o ancoratges de
formigó.
7. El fabricant indicarà als plànols els detalls de localització, tipus, mides i extensió de totes
les soldadures. Els plànols del fabricant distingiran les soldadures que es faran a la
fàbrica de les que es faran al camp. Els plànols del fabricant hauran d'indicar amb
símbols de soldadura o esquemes els detalls de les juntes soldades i la preparació
necessària del metall base. Les juntes o grup de juntes en les quals l'ordre consecutiu o
la tècnica de soldadura són especialment importants, s'han de controlar acuradament per
reduir al mínim els esforços i distorsió causats per l'escurçament al refredar-se.
B. CERTIFICATS. El Contractista haurà de presentar certificats de compliment de les
presents Especificacions per a tots els tubs i altres productes o materials subministrats,
d’acord amb les especificacions d'aquesta Secció, la normativa de referència i en particular a
les especificacions següents.
ACER
L'acer a utilitzar per a la formació dels cilindres que conformen el tub haurà de correspondre's
amb algun dels tipus indicats a la Taula 1 de l'article 7.2 de la norma EN 10224.
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MATERIALS PER A REVESTIMENT EXTERIOR DEL TUB
Compliran el que s’especifiqui a la norma NFA 49711
MATERIALS PER A REVESTIMENT EXTERIOR DE PECES
Compliran amb la norma DIN 30672
CIMENT PER A REVESTIMENT INTERIOR DEL TUB I PECES
Compliran els requisits de la RC-97 o de qualsevol país membre de la Unió Europea.
PECES ESPECIALS
El subministrador de la canonada indicarà, dins de les possibilitats de la seva fàbrica, quina
de les següents proves hidràuliques de les peces especials està en condicions d'executar:
- Realitzar proves de pressió a totes les peces (T, encreuaments, tubs rectes ,colzes)
dotades de broquets o brides en els seus extrems a 1,5 vegades la pressió de treball.
- Realitzar proves en totes les peces en colze T , encreuaments, i tubs rectes sense
broquets ni brides, amb aire, a una pressió de 2 Kg/cm² i comprovant l'estanqueïtat amb
aigua sabonosa.
- Realitzar alguna de les dues proves anteriors en mostres seleccionades aleatòriament de
cada lot que s’hagi de rebre.
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6.1.04. GARANTIA DE QUALITAT
A. INSPECCIÓ. Tots els treballs estaran subjectes a inspecció a fàbrica, d'acord amb allò
disposat a les normes de referència, complementades pels requisits d'aquesta especificació.
El Contractista haurà de notificar a la Direcció d’Obra, per escrit, la data de començament de
la fabricació dels tubs, amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans del
començament de qualsevol fase de fabricació dels tubs. Durant l'elaboració dels tubs, la
Direcció d’Obra haurà de tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés i se li
permetrà fer totes les inspeccions necessàries per ratificar el compliment de les
especificacions.

B. PROVES. Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats en
la construcció dels tubs hauran de ser sotmesos a prova, d'acord amb les condicions de les
normes de referència que siguin d'aplicació.
El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost addicional per
ATLL. La Direcció d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista.
A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d’Obra podrà sol·licitar
mostres addicionals de qualsevol material, incloent barreges de formigó, per ser sotmeses a
proves per ATLL. Les mostres addicionals seran subministrades sense cost addicional per
ATLL.

C. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRADORS DE CANONADES.
Hauran de disposar d'un sistema que asseguri la qualitat complint la norma EN ISO
9001:2008.
Els productes s’hauran de subministrar amb inspecció específica segons la norma EN 10021.
S’haurà de facilitar un certificat d'inspecció 3.1. segons la norma EN 10204.
Tots els productes a subministrar que estiguin en contacte amb l'aigua hauran de complir allò
disposat al Reial decret 140/2003 de 7 de febrer.
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida a l'Annex IX de l’anomenat decret, en la
que figurarà el núm. de registre sanitari de l'empresa i el núm. de registre sanitari del
producte o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà.
Hauran de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de fabricació i
comprovacions de l'autocontrol. En el cas que algun element ofert s’adquireixi a un altre
fabricant, caldrà presentar autorització de cadascuna de les fàbriques, i aquests al seu torn
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hauran de disposar a efectes de qualitat de producte dels mateixos requisits indicats en els
paràgrafs anteriors.
El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol, que haurà de contemplar com a
mínim:
a) Control de recepció de matèries primeres. Indicarà els nivells de qualitat establerts així
com els assaigs a realitzar per a la seva acceptació. Com a mínim es realitzaran els següents
controls:
Acer. Queda dit anteriorment que els productes s’han de subministrar amb inspecció
específica. Per tant, i tal com indica la Taula 14 de la norma EN 10224 s'executarà una
anàlisi per colada. La composició química de la colada complirà amb el que s’especifiqui a la
Taula 1 de l'article 7.2. de la norma EN 10224.
Ciment. El subministrador del ciment estarà en possessió de segell o marca de qualitat
oficialment reconeguda per l'administració competent d'un Estat membre de la Unió Europea.
Sorra per a morter. Abans de l'inici del procés de revestiment interior dels tubs i sempre que
canviïn les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs prescrits en una norma
oficial d'algun Estat membre de la Unió Europea.
Anells elastomèrics. Control de matèries primeres i estudis de composició per aconseguir les
característiques especificades en l'EN 681-1.
b) Control del sistema de fabricació de tubs i peces. Inclourà els certificats de qualificació del
personal, tant soldadors com operadors, i de calibratge de maquinària, indicant en els dos
casos la freqüència de renovació, control de revestiment de morter de ciment i el seu curat,
anells elastomèrics, proves en el cilindre del tub i proves hidràuliques del mateix. Els controls
mínims a especificar seran els següents:
Requisits de soldadura. Tots els procediments de soldadura utilitzats per fabricar tubs hauran
de ser prequalificats d'acord amb els requisits de la norma EN 288-1 i EN 288-2.
S'especificaran els procediments de soldadura per a soldadura longitudinal, circunferencial, o
espiral de camises per a tubs, anells d'enllaç d'espiga i campana, planxes de reforç,
soldadura d'anell de brides i planxes per a connexió d’agafadors, sense limitar-se
exclusivament a aquestes.
Tota la soldadura haurà de fer-se per soldadors, operadors de soldadura i puntejadors hàbils
que tinguin experiència adequada en els mètodes i materials a usar. Els soldadors hauran de
ser qualificats d'acord amb els requisits de la norma EN 287-1, dins dels sis mesos abans de
començar el treball en les canonades. A les Proves de Qualificació s'usaran màquines i
elèctrodes similars als que s'utilitzaran en la fabricació. El Contractista haurà de subministrar
tots els materials i assumir les despeses de qualificació dels soldadors.
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Proves dels tubs. Tal com indica la taula 14 de la norma EN 10224 s'efectuarà un assaig de
tracció per cada unitat d'inspecció. La unitat d'inspecció es defineix a la taula 15 de
l’anomenada norma.
Tots els tubs se sotmetran a l'assaig d'estanqueïtat; aquest assaig serà hidrostàtic i se
sotmetrà al tub a una pressió de prova tal que produeixi a la camisa una tensió del 70% del
seu límit elàstic.

Compressió a 28 dies. La resistència serà superior a 35 Mpa. Flexió. Resistència mínima a
tracció 5 Mpa.
El curat s'efectua tapant amb plàstic els extrems del tub, mantenint-los així una setmana,
però passat aquest temps s'observarà si es precisa una rehidratació.

L'assaig no destructiu de la soldadura també s'efectuarà per a tots els tubs.

El fabricant presentarà certificat tipus 2.2 corresponent a la fabricació del revestiment interior
de ciment.

Segons quin sigui el procediment de fabricació, es sotmetrà el tub a l'assaig d'esclafament,
d'avanç expansiu o de doblegat sobre la soldadura. El nombre d'assaigs està determinat a la
taula 14 de la norma.

c) Control dels productes acabats. S'executarà un assaig de tracció per a cada unitat
d'inspecció. Dos assaigs de doblegat de soldadura per unitat d'inspecció i examen visual i
verificació dimensional segons els apartats 10.6 i 10.7 de la norma EN 10224.

Control de fabricació dels anells elastomèrics, en especial de la temperatura, temps i
condicions de vulcanitzat. S'indicarà el sistema utilitzat que permeti conèixer a quin període
de fabricació correspon cada goma, així com el mostreig de totes les característiques
especificades per a les juntes d'estanqueïtat, i la comprovació de les dimensions
geomètriques, havent d’indicar el fabricant les toleràncies admissibles, i la falta de defectes
de qualsevol tipus, indicant les mides dels lots i el nombre d'assaigs a realitzar per lot
fabricat.

Per a tota mena d'elements (tubs, peces especials i gomes) i en aquells casos que no es
realitzin controls en totes les unitats, el fabricant haurà de subministrar informació dels
plantejaments estadístics que tingui adoptats per al control per lots de la seva fabricació,
assenyalant les normes que segueix, mida de lots i de les mostres, criteris d'acceptació i
rebuig, programa de punts d'inspecció etc.

Control de soldadures en les peces especials. El control serà total mitjançant líquids
penetrants en tots els cordons, i estadístic per radiografies amb un mínim del 15% de la seva
llargària.
Proves hidràuliques de les peces especials. El fabricant indicarà quina de les proves
indicades a l'apartat Certificats està en condicions d'executar. Les proves podran ser de totes
les peces o de mostres aleatòries, indicant en aquest cas la mida del lot. S'hauran de
realitzar amb anterioritat a l'execució dels revestiments, tant interior com exterior. Les proves
es realitzaran amb els broquets incorporats.
Control del revestiment exterior. Es controlarà contínuament la preparació de la superfície, la
temperatura d'aplicació i els paràmetres d'extrusió. Sistemàticament es visualitzarà l'aspecte
del revestiment i mitjançant un detector de porositat elèctrica a una tensió de 10.000 V/mm
es comprovarà en continu l'absència de porositat elèctrica.
Control del revestiment interior. Es controlarà en continu la velocitat d'avanç de la turbina,
velocitat de rotació del tub i dosificació de la barreja de morter.
Es controlarà el gruix de cada tub i l'aspecte exterior de la superfície de forma visual.
Almenys una vegada al mes mentre es porti a terme la fabricació dels tubs per a ATLL, es
prendran provetes estàndard del morter fresc després de la centrifugació per realitzar les
següents proves:
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En particular s'indicaran els controls de resistència a l'arrencament, als xocs, al
punxonament, allargament al trencament, estabilitat a la calor i resistència al desencolat
catòdic.
Haurà de presentar informació dels resultats de l'autocontrol, en totes les seves fases,
indicant els rebuigs que es produeixin, les seves causes i les mesures que adopta en aquests
casos.
També haurà de presentar el pla de proves que aplicarà als elements objecte del
subministrament, assenyalant referències de proves realitzades amb anterioritat en
situacions anàlogues.

6.2. PRODUCTES
6.2.01. GENERALITATS
Els tubs d'acer amb revestiment interior de morter de ciment i revestiment exterior de
polipropilè hauran de complir amb les normes EN 10224, NFA 49711, NFA 49701 o DIN
2614, l'articulat PECES ESPECIALS d’aquest Plec i altres normes referenciades, sempre que
no es modifiquin pel que s’especifica a la present secció.
Els tubs i peces seran del diàmetre i classe indicats i hauran de ser subministrats complets
amb paquets de cautxú, o amb juntes soldades segons s'indiqui en els Documents del
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Contracte, i totes les peces especials i corbes s'hauran de subministrar segons s'indiqui en
els Documents del Contracte.
CIMENT. El ciment per al morter del revestiment interior haurà de complir amb els requisits
de la RC-97 o d'una altra norma equivalent d'un país de la Unió Europea. L'addició de cendra
fina o putzolànica com substitutiu del ciment no està autoritzada. El fabricant, prèvia
autorització de la Direcció d’Obra, podrà utilitzar additius que redueixin la relació aiguaciment. Els additius hauran de complir la norma UNE-EN 934-2, i hauran de ser compatibles
amb el ciment utilitzat. Es prohibeix la utilització de clorur càlcic com additiu.
MARQUES. El Contractista haurà de marcar els tubs i peces de manera llegible i indeleble,
d'acord amb l'article 12 de la norma EN 10224, tenint cada tub i peça una referència única
que permeti la seva identificació. El número de referència s'utilitzarà en l’“As Built” de les
obres per assenyalar l'ordre definitiu en el que s'han situat els tubs i peces.
MANIPULACIÓ I APLEC. Els tubs i peces es manipularan a fàbrica amb eslingues amples,
dispositius encoixinats, o altres acceptats per la Direcció d’Obra, dissenyats i construïts per
evitar malmetre els revestiments.
No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos o altres sistemes en contacte directe amb el
revestiment sense protecció adequada.
El Contractista serà responsable del cost originat per la substitució o reparació dels tubs i
peces malmeses.
PUNTALS. S'han de disposar puntals adequats a totes les peces especials i accessoris a fi
d'evitar ovalitzacions en la manipulació i transport. Els puntals s'han de mantenir fins que
s'acabin les operacions de reblert per als diàmetres de 1100 mm i superiors. En els diàmetre
inferiors a 1100 mm es poden retirar immediatament després d'estendre la peça.
6.2.02. CANONADES
TOLERÀNCIES EN DIÀMETRE EXTERIOR. Es complirà el que s’especifiqui als articles
7.7.1, 7.7.2 i 7.10.2 de la norma EN 10224.
LA LLARGÀRIA DELS TUBS es correspondrà amb allò indicat als documents del contracte.
Se subministrarà en llargàries segons l'opció 6 de l'article 7.6 de la norma EN 10224. Les
toleràncies s'especifiquen a l'article 7.7.6 de l'esmentada norma. No se superarà els 18 m de
llargària.
RECTITUD. La desviació de rectitud es regirà per l'estipulat a l'article 7.7.7 de la norma EN
10224.
OVALITAT. La ovalitat màxima serà de l'1%.
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GRUIX DE PARET. Les toleràncies sobre gruixos s'indiquen a l'article 7.7.4 de la norma EN
10224. No es permet disminuir el gruix de paret si s’augmenta el límit elàstic de l’acer
establert en aquest Plec.
REVESTIMENT INTERIOR. Per als tubs serà de morter de ciment centrifugat d'acord amb la
norma NFA 49701 o DIN 2614. Els gruixos nominals del revestiment són:
Revestiment
Diàmetre tub

Gruix nominal

Gruix mínim

≤ 273 mm

4,5 mm

3 mm

273< D ≤406

5 mm

3,5 mm

406< D <609,6

8 mm

4,5 mm

609,6 ≤ D <812,8

8 mm

6 mm

812,8 ≤ D <1.016

10 mm

8 mm

1.016

12 mm

10 mm

1.016 ≤ D ≤ 1.625

14 mm

12 mm

Per a diàmetres menors d’1 m, cada tub portarà incorporat un anell de cautxú que asseguri la
continuïtat del revestiment, al no poder-se executar el revestiment interior "in situ". Els
broquets mascle i femella vindran revestits de pintura epoxi compatible per estar en contacte
amb aigua potable (Reial decret 140/2003 de 7 de febrer). Els tubs hauran de tenir
superfícies denses, suaus i hauran d'estar lliures de fractures, oclusions i asprors.
CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNTA PER SOLDAR. El disseny dels
broquets garantirà que es compleixi el que s’especifiqui al paràgraf 5 i 6 de l'article 6.04
d'aquest capítol, relatiu a la instal·lació de tubs.
En planta i alçat, les corbes de radi gran es poden fer mitjançant anells de juntes bisellades, o
per la deflexió permesa a la junta comú, o utilitzant seccions curtes de tub, o per una
combinació d'aquests mètodes, exceptuant la combinació a la mateixa corba de la deflexió a
la junta amb els bisells. L'angle total màxim permès per a juntes bisellades serà de 5 per
junt de tub. El fabricant dissenyarà i garantirà que les juntes permetin construir les corbes
amb el radi mínim que figura en els plànols. Aquest article no és d’aplicació per a canonades
de diàmetre inferior a 1 m. Per a aquestes, l’endoll entre canonades es farà garantint el “tope”
complert amb tota la secció de l’anell de cautxú, per això es col·locaran tots els colzes que es
necessitin, els quals hauran de venir subministrats de fàbrica.
CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNTA ELÀSTICA. El fabricant
proposarà el tipus de broquet, així com les dimensions de l'anell elastomèric. Els gruixos que
figuren a l'annex C, taula C-3, de la norma EN 10224 són un mínim. La deflexió màxima
recomanada serà facilitada pel fabricant. La folgança màxima permesa entre la superfície de
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contacte de l'exterior de l'espiga i la superfície de contacte de l'interior de la campana serà
com a màxim de 3,25 mm per a anells de diàmetre de 17 mm i superiors, i de 2,5 mm en els
altres casos. El fabricant presentarà els resultats d'un programa de proves.
CONDICIONS DE DISSENY PER A TUBS SOLDATS A TOCAR. Es complirà el que
s’especifiqui en els articles 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, i 7.10.4 de la norma EN 10224.
PECES DE TANCAMENT I CORRECCIÓ. S'hauran de subministrar peces de tancament
quan calguin, de manera que permeti connectar trams de canonada ja instal·lada amb la que
es troba en execució. El disseny d'aquestes peces haurà de ser aprovat per la Direcció
d’Obra. Per als collarets la llargària estarà entre 200 i 250 mm i el gruix serà el mateix que el
dels tubs a unir. El solapament mínim dels tubs adjacents serà 5 vegades el gruix de paret
dels tubs a unir. El collaret se centrarà respecte dels tubs a soldar quedant una folgança
màxima de 3,2 mm. Es procurarà col·locar els collarets en llocs allunyats de treball
longitudinal del tub. Si no fos possible s'estudiaran les dimensions per col·locar filet doble
(exterior i interior) sempre que ho permeti el diàmetre del tub.

anticorrosiva, composada de teixit acrílic imputrescent impregnat amb additius antioxidants i
resistents als microorganismes, les arrels i l'envelliment, complint amb la norma DIN 30672
classe A. La col·locació d'aquesta protecció serà posterior a la realització de la prova
hidràulica, a fi de poder detectar possibles fuites. Una vegada col·locada, i abans de procedir
al reblert, es protegirà mecànicament mitjançant morter de baixa dosificació.
El gruix de les brides tipus 05(brides cegues) per a DN> 1.200 i pressions de disseny d'1 Mpa
i 1.6 Mpa es regirà per allò disposat en la norma AWWA C-207 taula 7. Per als casos que no
estiguin recollits en la norma UNE EN 1092-1 o en l’esmentada AWWA C-207, el Contractista
proposarà altres normes que cobreixin aquests casos, o presentarà els càlculs que avalin el
gruix de brida proposat.
Els cargols a utilitzar hauran de tenir un acabat amb tractament bicapa; una capa serà
mitjançant zincat i una altra de passivat bicromatitzat, amb color final groc, essent el gruix
total de 6 micres com a mínim. La resistència a la corrosió del tractament serà de 200 hores
en C.N.S. Els cargols i espàrrecs portaran femella amb volandera plana, i hauran de tenir una
llargària tal que sobresurtin com a mínim 6 mm de les femelles.

6.2.03. PECES ESPECIALS
Llevat que s'indiqui d'una altra manera en els Documents del Contracte, la fabricació de totes
les peces especials i accessoris es regiran per allò disposat a les Normes AWWA C-208, al
manual M11, i allò disposat a l'articulat PECES ESPECIALS d’aquest Plec.
Colzes. Llevat que s'indiqui d'una altra manera en els plànols, el radi mínim dels colzes serà
de 2,5 vegades el diàmetre nominal per a tubs de diàmetre més gran o igual d'1 m i d'1,5
vegades per a tubs menors d'1 m, i l'angle mitrat màxim permissible a cada secció del colze
fabricat no haurà d'excedir d'11-1/4 graus.
6.2.04. ACCESSORIS
BRIDES. Les brides es dissenyaran per a les diferents pressions de servei d'acord amb la
norma UNE EN 1092-1. La pressió mínima de disseny serà d'1 Mpa. Hauran de tenir les
cares planes corresponents als tipus 01 i 05 de la norma, i llevat que s'indiqui d'una altra
manera se subministraran perforades i amb els seus cargols. El Contractista presentarà a
l’aprovació del Director d'Obra el detall de les brides així com el de la seva unió al tub. El
tipus d'acer a utilitzar serà el S235JR de la taula 5ª de l’esmentada norma. Les brides se
subministraran amb la cara mecanitzada protegida mitjançant oli anticorrosiu, i les cares
posterior i laterals tindran un tractament de 15 micres d'imprimació fosfatant exempta de
plom, i acabat mitjançant dues capes d’epoxi de dos components, sense dissolvent, de 175
micres cadascuna.
Les unions embridades que vagin enterrades es protegiran recobrint els cargols i les brides
amb massilla anticorrosiva a base d'hidrocarburs amb càrregues inerts. L'esmentada massilla
no s’ha d’endurir ni esquerdar a baixes temperatures, ha de ser hidròfuga, impermeable i
antioxidant. Per subjectar la massilla a les brides i als cargols s’encintarà la unió amb cinta
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Les juntes entre brides seran de polietilè flexible per a DN <= 600 mm. Per a diàmetres
superiors les juntes seran elàstics d’ E.P.D.M. alimentari, amb ànima d'acer de perfil tipus GSt, adaptades a les mesures de diàmetre i la pressió de disseny, per facilitar el seu centrat
entre cargols.
JUNTES SOLDADES PER A CONTENCIÓ D'ESFORÇOS LONGITUDINALS. On s'indiqui
als plànols, les juntes seran de filet doble (soldadura exterior i interior).
REVESTIMENT EXTERIOR:
És de polipropilè tres capes i complirà el que s’especifiqui a la norma NFA 49711. Els gruixos
totals seran:
Capa 1ª : pel·lícula de resina epoxídica en pols. Gruix mínim 60 micres.
Capa 2ª: capa d'adhesiu. Gruix mínim 200 micres.
Capa 3ª: polipropilè.

508 < D ≤ 762 mm
762 < D

1,8 mm
2,0 mm
2,5 mm

A la part de sobregruix del cordó de soldadura, aquests gruixos es redueixen un 10%.
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Quan per causes especials no es protegeixi la canonada catòdicament, s'estudiaran gruixos
més grans que els indicats. Per facilitar les operacions de muntatge i soldadura, el
revestiment es finalitzarà abans dels extrems en una llargària d'acord amb el tipus d'unió.

proves, el Contractista podrà proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que
solucionin l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la
fàbrica de canonades quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que
segons el parer de ATLL garanteixin la no repetició dels defectes observats.

JUNTES D'AÏLLAMENT ELÈCTRIC
c) Gruixos i uniformitat del revestiment interior en almenys dos tubs:
On ho indiqui l'estudi de protecció catòdica es col·locaran juntes aïllants monobloc.
6.2.05. RECEPCIÓ DE LOTS
La recepció de lots es realitzarà en obra.
Totes les unitats de cada lot seran seleccionades per ATLL.
Per a la realització de les proves de recepció, en obra, el Contractista haurà d'aportar al seu
càrrec tots els mitjans i personal que es precisi. Els assaigs de laboratori que realitzi ATLL en
organismes especialitzats aniran a càrrec de la propietat. Quan, com a conseqüència de
resultats incorrectes, calgui realitzar nous assaigs, les despeses corresponents hauran de ser
abonades pel Contractista.

Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dues comprovacions en dos tubs
diferents. En el cas que els resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot,
rebutjant-se si en un o en els dos no ho són. El Contractista podrà proposar realitzar
comprovacions tub a tub per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les
proves, el Contractista podrà proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que
solucionin l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la
fàbrica de canonades quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que
segons el parer de ATLL. garanteixin la no repetició dels defectes observats.
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els
tubs es puguin col·locar sense dificultats i que les proves en rasa no posin de manifest
defectes de fabricació.

6.2.05.1. Tubs

6.2.05.2. Peces

El lot estarà format per un màxim de 40 tubs que hauran d'estar marcats com s'ha indicat a
l'article 2.01 d'aquest Plec. S'assajarà i comprovarà:

El lot estarà format per un màxim de 10 peces, que hauran de tenir alguna identificació que
faciliti el control.
S'assajarà i comprovarà:
a) Dimensions i toleràncies en almenys dues peces.
b) Estat dels revestiments interiors i exteriors en almenys dues peces.
c) Prova d'embocadura en almenys dues peces.

a) Dimensions, rectitud, ovalitat i broquets en almenys dos tubs:
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot.
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dues comprovacions en dos tubs
diferents. En el cas que els resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot,
rebutjant-se si en un o en els dos no ho són. El Contractista podrà proposar realitzar
comprovacions tub a tub per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les
proves, el Contractista podrà proposar per als tubs rebutjats les mesures correctores que
solucionin l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la
fàbrica de canonades quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que
segons el parer d’ATLL garanteixin la no repetició dels defectes observats.

Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot.

b) Revestiment exterior amb mesurador de porositat elèctrica a 10.000 V/mm en almenys
dos tubs:

Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que les
peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest
defectes de fabricació.

Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dues comprovacions en dos tubs
diferents. En el cas que els resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot,
rebutjant-se si en un o en els dos no ho són. El Contractista podrà proposar realitzar
comprovacions tub a tub per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les
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Si algun resultat no és correcte es rebutjarà el lot. El Contractista podrà proposar realitzar
comprovacions peça a peça per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les
proves, el Contractista podrà proposar per a les peces rebutjades les mesures correctores
que solucionin l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de
la fàbrica de peces quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons
el parer de ATLL garanteixin la no repetició dels defectes observats.

6.2.05.3. Gomes
El lot estarà format per 100 unitats del mateix diàmetre o de diàmetres pròxims. S'analitzarà:
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a) Comprovació de les dimensions de dues juntes.
b) Tall longitudinal de dues juntes, comprovant que no presenten porositats, materials
estranys ni defectes de cap tipus.
c) Duresa en dues juntes.
d) Trencament a tracció i allargament en trencament en dues juntes.
e) Envelliment accelerat en dues juntes.
f) Compressió set en dues juntes.
g) Resistència a l'ozó en dues juntes.
Donat el cas que el subministrament inclogui juntes de dues dureses, els assaigs d) i e) es
realitzaran a cadascuna de les dues zones de cada junta.
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot.
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos similars; donat el cas que tots dos
siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.
Atès el caràcter destructiu d'aquests assaigs, no es faran recepcions individuals, menys pels
assaigs de dimensions, que el Contractista podrà proposar realitzar-los goma a goma.
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els
tubs i peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest
defectes de fabricació.

6.3. INSTAL·LACIÓ DE TUBS
6.3.01. TRANSPORT, MANIPULACIÓ I APLEC
Per al transport els tubs es col·locaran en posició horitzontal sobre bressols o llistons, i de
manera que es garanteixi la seva immobilitat. Si s'utilitzen cables d'acer, aquests han d'estar
encoixinats per evitar malmetre’ls.
Els tubs no es transportaran fins que el formigó hagi assolit una resistència d'almenys 25
Mpa.

conforme a instruccions del director d'obra o en el seu cas la substitució del tub, no
suposaran cap cost addicional per a la propietat.
L'aplec es farà en posició horitzontal. Els tubs de diàmetre igual o més gran que 1.000 mm
només podran aplegarse en una filada; entre 500 i 800 mm en 2 filades i els de 300 mm i 400
mm en 3 filades, i els menors de 300 en 4 filades. El terreny de suport estarà anivellat i cada
tub de la primera filada estarà calçat en almenys quatre punts.
Els tubs de les filades superiors es recolzaran exclusivament sobre els fusts, evitant
d'aquesta manera malmetre les campanes. El temps d'aplec en obra serà el menor possible.
Per als tubs de junta flexible, les juntes de goma s'emmagatzemaran a cobert i en envasos
tancats fins a la seva ocupació; es complirà allò indicat a la UNE-EN 681-1.
6.3.02. ESTESA DE TUBS
Abans de col·locar el tub en la rasa, cada tub o accessori s'inspeccionarà detalladament per
a assegurar que no hi ha seccions malmeses i s'eliminaran protuberàncies, restes de
soldadura i qualsevol altre petit defecte. Una de les inspeccions a efectuar és amb l'aparell de
detecció de porositat elèctrica a alta tensió (10.000 V/mm) per comprovar que el folre no ha
estat danyat. A més s’haurà de netejar completament de qualsevol substància estranya que
s'hagi dipositat i caldrà mantenir-lo net a partir d'aquest moment.
El tub haurà d'estendre's directament sobre el material del llit de suport. No es permetrà cap
suport estrany sota el tub i el reblert de suport garantirà que el tub recolzi al llarg de tota la
seva generatriu inferior per a la qual cosa ha d'estar perfectament anivellat i enrasat; a
aquest efecte es comprovarà l'anivellament amb una corda tensada entre els extrems on ha
de col·locar-se el tub, o per un altre procediment d'igual o major efectivitat.
A les campanes es faran sobreexcavacions prou àmplies perquè el tub no es recolzi en els
extrems i perquè es puguin executar còmodament tots els treballs necessaris en la unió.
També es prepararan les excavacions necessàries en les mateixes per retirar els dispositius
de manipulació una vegada s’hagi fet l’estesa del tub.

La descàrrega s'efectuarà amb útils apropiats seguint les instruccions del fabricant. Els
equips de manipulació han de ser autoritzats pel director d'obra. Tots els elements en
contacte amb el tub tindran proteccions elàstiques.

Si es donés la circumstància que el suport del tub, per qüestió de disseny, fós de formigó,
s'instal·larà el tub sobre solera recta de formigó mitjançant el suport de peces prefabricades
del mateix material i una vegada col·locat el tub sobre els esmentats suports, es procedeix al
formigonat complet amb un formigó prou fluid per poder formigonar des d'un únic costat,
garantint així la completa expulsió de l'aire i el suport total del tub sobre el llit de formigó. En
el cas que el desnivell sigui més gran del 10% es podrà col·locar el tub sobre la solera recta
de formigó donant-li suport en la seva generatriu i deixant lliure la campana, confiant la
sortida de l'aire al pendent existent.

Els tubs s'inspeccionaran a la seva arribada a obra i els malmesos es retiraran; el director
d'obra decidirà si poden ser reparats o es rebutgen definitivament. La reparació efectuada

Cal estendre cada tub en l'ordre i posició indicats en el programa d'estesa. Es tindrà especial
cura a comprovar en els trams gairebé horitzontals que es respecti la pendent mínima

Com a mesura de precaució, es procurarà un bon condicionament dels accessos als talls.
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mitjançant nivell de bombolla. Excepte en els trams curts que autoritzi la Direcció d’Obra,
l'estesa dels tubs es farà cap a dalt en desnivells que excedeixin el 10% de pendent.
Els tubs on la seva estesa es realitzi en terrenys descendents, hauran de ser bloquejats i
fixats fins que es col·loqui el tub següent.
On calgués modificar l'alineació del tub a causa d'obstacles imprevistos o altres causes, el
director d'obra podrà canviar l'alineació i/o rasant. Aquest canvi es podrà fer per la deflexió de
les juntes, però en cap cas la deflexió podrà superar la màxima indicada pel fabricant de
tubs.
No s'instal·larà cap tub sobre un suport en el qual hagi penetrat el gebre ni quan hi hagi perill
de formació de gel o penetració de gebre. No es permetrà el muntatge de tubs llevat que es
pugui garantir que la rasa s'omplirà abans que es formi gel o gebre.
A mida que avanci l'estesa de tubs, el Contractista mantindrà el seu interior lliure de runa,
restes de morter, pedres, branques, etc. Les obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats
s'hauran de tancar durant qualsevol interrupció dels treballs, però garantint que davant una
eventual inundació de la rasa el tub no pot flotar. La canonada haurà d'estar perfectament
neta de qualsevol resta abans de procedir a la prova hidrostàtica.
6.3.03. UNIONS AMB JUNTES ELASTOMÈRIQUES
Cada tub s'ha de centrar i alinear perfectament amb l'adjacent i han d’unir-se mitjançant una
força axial utilitzant progressivament les eines apropiades que varien en funció del diàmetre
dels tubs. Pel correcte enllaç i estanqueïtat de la unió, cal que el tub entrant es trobi suspès i
concèntric amb el tub ja instal·lat. La separació mesurada radialment entre l'interior de la
campana i l'exterior de l'espiga no haurà de ser superior a 3,25 mm per a anells de junta de
diàmetre igual o superior a 17 mm i 2,5 mm en els altres casos.
Per vèncer l'esforç de connexió es poden utilitzar tiradors o palanques mecàniques o bé
tiradors hidràulics fins on permeti la potència d'aquests. Poden col·locar-se tràctels sempre
que es prengui la precaució que la tracció no desviï o impedeixi la concentritat i alineació del
tub. A partir de 800 mm de diàmetre es poden utilitzar màquines juntatubs especialment
dissenyades per a unir tubs de gran diàmetre. De qualsevol forma el Contractista presentarà
al director d'obra per a la seva aprovació al sistema d'unió de tubs.
En cap cas es permetrà inclinar el tub per inserir l'espiga a la campana; està prohibit l'ús de la
màquina excavadora per suspendre i empènyer el tub simultàniament.
Els passos a seguir per executar la unió són:
1. La part femella del tub col·locat es netejarà acuradament i es lubricarà amb un lubricant
de base vegetal indicat pel fabricant.
2. Netejar completament l'extrem d'espiga del tub i lubricar-lo, en particular l'allotjament de
l'espiga.
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3. Col·locar acuradament l'anell de la junta lubricat.
4. “Igualar” la tensió de la junta resseguint la circumferència sencera diverses vegades amb
un objecte rodó llis entre l'endoll i la junta.
5. Una vegada endollats els tubs, cal inserir a l'espai lliure un “calibre sensor” o galga i s’ha
de moure al voltant de la perifèria de la junta per detectar qualsevol irregularitat en la
posició de l'anell de cautxú. Si no es pot “sentir” la junta en tot el perímetre, cal
desendollar la unió. Si a criteri del Director de l'Obra, la junta no s'ha malmès, es pot
utilitzar de nou però tornant a lubricar tots els elements com si es tractés de l'operació
inicial.
6. Una cop comprovada la junta, es donarà la deflexió necessària per tal d’ajustar el tub a la
seva posició definitiva, repetint l'operació amb el "calibre sensor".
6.3.04. UNIONS AMB JUNTES SOLDADES D'ENDOLL I CAMPANA
Abans del començament dels treballs es procedirà a homologar tant el procés de soldadura
com els soldadors, d'acord amb les normes EN 288-1 i EN 287-1.
El procediment de soldadura serà el de soldadura per arc amb elèctrodes revestits. El
Contractista proposarà la seqüència d'execució de la junta, el nombre de passades i el
diàmetre dels elèctrodes. El nombre de passades no serà inferior a 2 en qualsevol cas; els
elèctrodes seran E-6010 per a gruixos iguals o menors de 6 mm i E-7018 per a gruixos
majors de 6 mm (classificació AWS).
No se soldarà quan la temperatura ambient sigui inferior a 5ºC o quan les superfícies a soldar
estiguin humitejades per pluja, condensació o gel, o durant períodes de vent fort, llevat que el
soldador i els elements a soldar estiguin convenientment protegits.
A part de les condicions ambientals, la temperatura del metall en una distància de 75 mm o 4
vegades el gruix de l'element més gruixut a soldar (el més gran de tots dos) a cada costat de
la unió serà almenys 10ºC, per la qual cosa caldrà preescalfar el metall a la zona esmentada
abans de procedir a la soldadura; la temperatura que s'exigeix haurà de mantenir-se durant
tota l'operació de soldadura.
Abans de començar la soldadura, s’haurà d’eliminar qualsevol punt auxiliar utilitzat en
l'operació d'estesa. L'espai anul·lar entre les superfícies d'unió de campana i espiga s’han de
distribuir uniformement al voltant de la circumferència. Aquest espai no excedirà de 3,2 mm
en qualsevol punt al llarg de tota la circumferència.
El solapament normal en alineació recta serà de 70 mm. El solapament mínim serà de 25 mm
o tres vegades el gruix de la campana (el més gran de tots dos) i la distància entre l'extrem
de l'espiga i la tangent més pròxima a la corba de la campana serà d'almenys 25 mm. Quan
existeixi soldadura de filet doble, la distància entre filets ( exterior i interior) serà al menys de
5 vegades el gruix més prim a soldar.
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La soldadura s'executarà sempre amb el tipus d'elèctrode i les mides utilitzats en el procés
d'homologació. Cada pas es martellejarà per alleujar tensions i cal eliminar tota l'escòria
abans d'executar la passada següent. Els elèctrodes es protegiran perfectament de la
intempèrie utilitzant-se recipients adequats perquè no absorbeixin humitat.
Llevat que els plànols indiquin soldadures de filet doble, les soldadures "in situ" es poden fer
per l'exterior o per l'interior del tub. En cas de tub de diàmetre menor de 1.000 mm es faran
per l'exterior.
Tan aviat com sigui possible s'han de provar totes les juntes soldades “in situ” pel
procediment d'inspecció de líquids penetrants. Independentment del nombre de passades
amb el qual s'hagi realitzat el cordó, no s'admetrà qualsevol senyal indicadora que aparegui
en la prova. Tots els defectes hauran de ser retirats a cisell, soldats i provats de nou.
Immediatament després de comprovada la junta, els espais exteriors d'aquesta es recobriran
d'acord amb les especificacions d'aquest Plec.
6.3.05. UNIONS SOLDADES A TOCAR
Els tubs a soldar s'alinearan acuradament i es mantindran en posició durant la soldadura
mitjançant mecanismes adequats de tal manera que la falta d'alineació no excedeixi el 20%
de la paret més gruixuda o 3,2 mm (la que sigui menor). Es radiografiaran el 10% de les
juntes al 100%.
6.3.06. UNIONS AMB JUNTES DE BRIDES
Abans d'acoblar la junta, les cares de les brides s'han de netejar completament de tot
material estrany mitjançant brotxes de filferro mogudes a motor.
La goma haurà d'estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat
sense que s’hagin de forçar. Tots els perns s’hauran de prémer en una successió progressiva
diametralment oposada i ajustades a un valor donat de moment torsional, mitjançant una clau
de torsió apropiada, aprovada i calibrada. Els moments de collat s'aplicaran a les femelles
exclusivament.
6.3.07. RECOBRIMENT EXTERIOR DE JUNTES
Una vegada comprovada favorablement la unió (soldada o flexible) cal recobrir l'espai anul·lar
exterior d'una de les dues maneres següents.
A. Amb polietilè en bandes sistema tricapa en conformitat amb la norma DIN 30672.
El sistema tricapa consta de:
a) Imprimació adherent per a la cinta anticorrosiva
b) Cinta de polietilè anticorrosiva amb adhesiu per adherir a l'acer imprimat
c) Cinta de polietilè de protecció mecànica, autoadhesiva per aplicar sobre la cinta de
protecció anticorrosiva.
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El gruix total del sistema no serà inferior a 2,5 mm. Per a la seva aplicació se seguiran els
següents passos:
1. Preparació de la superfície: amb raig al SA 2 1/2. La superfície ha de quedar lliure
d'humitat
2. Aplicar una fina capa d'imprimació amb brotxa o corró.
3. Aplicar la cinta anticorrosiva sobre la peça imprimada sense esperar que s’hagi
assecat la imprimació. S'enrotllarà en espiral amb el solapament que s'especifiqui (en
funció del gruix a aconseguir) però no inferior a 25 mm o el que especifiqui el
fabricant. Durant l'operació d'enrotllat es mantindrà la tensió i angle precisos per
afavorir l'adherència i evitar plecs.
4. Aplicar la cinta de protecció mecànica. S'enrotllarà en espiral sobre la cinta
anticorrosiva en el mateix sentit i amb el solapament que s'especifiqui, mantenint
també la tensió i l'angle precisos per tal d’afavorir l'adherència i evitar plecs.

B. Instal·lació de maniguet termoretràctil
El maniguet és de polietilè i complirà almenys els següents requisits segons els assaigs
ASTM que s'enumeren.
Característiques físiques
Resistència a la tracció
Elongació
Resistència al despreniment
sobre acer, polietilè i epoxi
Resistència a la penetració
Resistència a l'impacte

Prova
ASTM D-638
ASTM D-638
ASTM C1000
ASTM G-17
ASTM G-14

Característiques químiques
Transmissió de vapor a aigua
Despreniment catòdic (30 dies)

ASTM E-398
ASTM G-8

0,05 g/24 hores/100 in²
20 mm

Característiques elèctriques
Resistivitat volumètrica
Resistència dielèctrica

ASTM D-257
ASTM D-149

5 x 1015 ohm - cm
27 KV

2.500 psi
580%
14 pli
Sense fallades amb detector a 10.000 V
33 in-lb

El maniguet termoretràctil es pot subministrar com un cilindre o bé com una cinta, sent
aquesta segona modalitat la més usual ja que permet l'ocupació per a reparacions. Vegem la
manera d'operar suposant que s’utilitza cinta, encara que per al cas del cilindre és similar.
Les bandes tenen unes amplària estàndard. S'escollirà en funció de l'amplària a recobrir
tenint en compte que el maniguet ha de solapar 50 mm sobre el polipropilè dels tubs
adjacents.
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La cinta es tallarà de tal manera que la seva llargària sigui d'1,03 vegades el
desenvolupament exterior de la circumferència més 100 mm.
Preparar la superfície d'acer a recobrir almenys fins a un grau ST-3 segons SIS 055 900.
Polir 100 mm el polipropilè dels tubs adjacents. Preescalfarl a 50 ºC l'acer a recobrir i el
revestiment polit.
Retirar parcialment la pel·lícula de protecció a partir de l'extrem del maniguet i escalfar
lleugerament aquesta part de l'adhesiu. Centrar el maniguet sobre la unió de tal manera que
el solapament quedi en la part superior (més o menys dins d'un angle de 120º). Escalfar el
maniguet desplaçant contínuament la flama del bufador per tal de no cremar el material.
Començar aquesta operació al centre avançant cap als extrems. Tenir especial cura a
escalfar correctament el solapament.
Ajudar-se amb la mà (protegida amb guant) i amb un corró per evitar que quedin plecs.
Quan el diàmetre del tub sigui més gran que 450 mm han d'haver-hi dos operaris per
col·locar correctament el maniguet.
L'operació queda acabada quan el maniguet s'ajusta perfectament al tub, i l'adhesiu surt pels
extrems.
Finalitzada i comprovada la unió, no es procedirà a la seva cobertura amb terres fins a
deixar-lo refredar almenys durant 2 hores.
Es comprovarà el maniguet amb el mateix detector de porositat elèctrica que s'utilitza per
comprovar el tub.

metall nu i brillant on s'instal·li la connexió.
CRITERI DE DISSENY DELS TUBS ENTERRATS
A. Gruix del cilindre per a pressió interna:
El gruix del cilindre serà el més gran que resulti d'utilitzar les fórmules següents :
T (1) = Pw x D/2
T (2) = Pt x D/2
I/Sw
I/St
Essent,
T
= Gruix de la paret del cilindre en mm
D
= Diàmetre exterior del cilindre d'acer en mm
I
= Límit elàstic de l'acer en Mpa
Sw = Factor de seguretat de valor 2,15
St = Factor de seguretat de valor 1.875
Pw = Pressió de servei
Pt = Pressió màxima de treball inclòs cop d'ariet
En cap cas:
I/2,15 serà més gran que 120 Mpa
Ni I/1.875 serà més gran que 150 Mpa
En cap cas els gruixos seran menors que els indicats a continuació
DN ≤ 600 mm
T = 5 mm
600 < DN ≤ 1.200 mm
T = 7 mm
1.200 <DN ≤ 1.600 mm
T = 8 mm
1.600< DN ≤ 1.800 mm
T = 10 mm
1.800 < DN≤ 2.000 mm
T = 12 mm
B. Gruix de cilindre per a càrrega externa:

6.3.08. RECOBRIMENT INTERIOR DE JUNTES
Una vegada reblerta la rasa completament, l'espai interior de la junta s'omplirà amb morter de
consistència ferma barrejat en la proporció d'una part de ciment i dos de sorra en el cas de
tubs de diàmetre igual o més gran que 1.000 mm. El morter s’ha d’aplicar ben premut en el
forat de la junta i s’ha d’allisar amb una plana a ras amb el nivell de la superfície interior, i el
material sobrant serà retirat. No quedarà en cap punt cap buit o sortint de morter superior a
1,5 mm. En els diàmetres inferiors a 1.000 mm, com ja s'ha indicat a l'article 2.02 d'aquest
Plec, el revestiment interior del tub acaba en un anell de cautxú que dóna continuïtat al
revestiment i les parts interiors d'espiga i campana que puguin estar en contacte amb aigua
estaran revestides de pintura epoxi compatible per estar en contacte amb aigua potable.
6.3.09. CONNEXIONS PER A CONTINUÏTAT ELÈCTRICA
Totes les juntes no soldades de tubs hauran de connectar-se per assegurar la continuïtat
elèctrica, d'acord amb els detalls assenyalats en els plànols. Cal netejar el tub fins a deixar el
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Una vegada determinat el gruix del cilindre, es calcularà la deflexió per la fórmula.
Dflex = d1 K (We + Wt) r3m
EI + 0.061 E'r3m
Que haurà de ser inferior a 2,25 x OD
100
On,
Dflex = Increment del diàmetre horitzontal del tub (m)
d1 = Coeficient 1,2
K
= 0,09
We = Càrregues degudes al pes de terres (KN/m)
Wt = Càrregues degudes al trànsit (KN/m)

PLEC DE CONDICIONS

- 58

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

E
I

= Mòdul d'elasticitat de l'acer (2,1 x 108 KN/m2)
= Moment d'inèrcia de la paret del tub [I=e3/12 m3]

Accions totals sobre el tub

Essent,
E
= gruix de la paret del tub, que inclou el revestiment de morter (en cada material)
E' = Mòdul de reacció del terra (KN/m2)
E' = 5.000 KN/m2
Rm = Radi mitjà de la canonada d'acer (m)
OD = Diàmetre exterior del tub (m).
NOTES: E' = 5.000 KN/m2 és un valor que es basa en l'ocupació de grava o sorra
compactada en el reblert de tot el tub. Si es compleixen les condicions del Plec d’ ATLL. és
un valor conservador.
Per a la determinació de We i Wt, s'utilitzarà la Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a
tubs de formigó armat o pretensat. (Juny 1.980)
El terme EI es la suma dels corresponents a l’acer i al formigó de recobriment. Per a E de
formigó es prendrà E= 2,5 x 107 KN/m2
B. Comprovació a accions externes i pressió interna negativa
Es defineix en primer lloc la càrrega crítica de vinclament (“pandeo”)

Pcrit = √ 32 ff B'E'EI
3
Dm
2
Pcrit = Càrrega crítica de vinclament (N/mm )
2
E
= Mòdul d'elasticitat de l'acer (N/mm )
I
= Moment d'inèrcia de la paret de la canonada
E'
B'

= Mòdul de reacció del terra (N/mm2)
= Coeficient de valor

sent

qe = γw Hw + ff We + Wt + Pv
DN DN
Essent,
qe = Càrrega total (N/mm2)
γw = Pes específic de l'aigua (N/mm3)
We = Càrregues verticals totals degudes al pes de terres (N/mm)
Wt = Càrregues verticals totals degudes a sobrecàrregues concentrades fixes o mòbils
(trànsit) (N/mm2)
Pv = Diferència entre la pressió atmosfèrica i la pressió absoluta a l'interior del tub (N/mm2)

Cal verificar
C = Pcrit ≥ 2,5
qe

si

H >2
DN

C = Pcrit ≥ 3
qe

si

H <2
DN

El projectista raonarà les probabilitats que es produeixi depressió i càrregues de trànsit
alhora.
Canonades aèries

3

3

I = e (mm )
12

Poden calcular-se amb el manual M-11 de la AWWA (capítol 7).
La fórmula que s'utilitzarà en aquest cas per a la pressió de col·lapse és la de l'article 4.5 del
capítol 4. L'esforç longitudinal en el tub es limitarà a 70 Mpa.

1
B' =
1 + 4 e (-0,065 H/DN)
H = Alçada de terres per sobre de la clau del tub (mm)
Dm
= Diàmetre mitjà del tub (mm)
Ff = Factor de flotació
ff = 1 - 0,33 Hw
H
Hw = Alçada de nivell freàtic sobre el tub (mm)
DN = Diàmetre nominal del tub (mm)
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7. TUB D'ACER AMB REVESTIMENT INTERIOR DE PINTURA EPOXI I REVESTIMENT
EXTERIOR DE POLIPROPILÈ TRICAPA

J. UNE-EN 10021: “Acero y productos siderúrgicos - Condiciones generales técnicas de
suministro”.

7.1. GENERALITATS
K. EN 10204: “Productos metálicos - Tipos de documentos de inspección”.
7.1.01. CONDICIONS GENERALS
A. El Contractista haurà de subministrar i instal·lar tubs d'acer amb revestiment interior de pintura
epoxi i revestiment exterior de polipropilè tricapa i tots els seus accessoris completament acabats
en obra, d'acord amb les condicions dels Documents del Contracte. Aquests tubs s'utilitzaran
únicament per a diàmetres iguals o més grans que 1.500 mm.
7.1.02. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA
A. Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes Especificacions, tot treball aquí

determinat haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents següents, sempre que
les esmentades condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció.
Normativa d'aplicació
A. EN 10224: “Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos acuosos,
incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de suministro”.

L. EN 287-1: “Calificación de soldadores. Soldadura por fusión. Parte I: Aceros”.
M. EN 288-1: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los
materiales metálicos. Parte I: Reglas generales para la soldadura por fusión”.
N. EN 288-2: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los
materiales metálicos.
Parte II: Especificación del procedimiento de soldadura de los aceros por arco sumergido”.
O. EN 288-3: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los
materiales metálicos. Parte III: Ensayo del procedimiento de soldadura de los aceros por
arco sumergido”.
P. EN-10002-2: “Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de Ensayo a
temperatura ambiente”.

B. AWWA C-208: “Standard for dimensions for fabricated steel water pipe fittings”.

Q. EN 571-1: “Ensayos no destructivos. Ensayos con líquidos penetrantes. Parte I: Principios
generales”.

C. AWWA C-207: “Standard for steel pipe flanges for waterworks service - sizes 4 in. through
144 in. (100 mm through 3600 mm)”.

R. EN 1435: “Examen no destructivo de las uniones soldadas. Control radiográfico de las
uniones soldadas”.

D. UNE-EN ISO 898-1: “Características mecánicas de los elementos de fijación fabricados de
aceros al carbono y de aceros aleados”.

S. M-11 AWWA: “Steel Pipe. A Guide for Design and Installation”.

E. UNE-EN 1092-1 (Julio 2002): “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería,
accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte I: Bridas de acero”.

T. NFA 49711: “Revestimiento de polipropileno”.
U. NFA 49709: “Revestimiento de pintura epoxi”.

F. UNE-EN ISO 4016: “Pernos de cabeza hexagonal. Productos Clase C”.
G. UNE-EN ISO 4034: “Tuercas hexagonales. Productos clase C”.
H. EN-681-1: “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte I: Caucho
vulcanizado”.
I.

UNE-EN 10020 (Febrero 2001): “Definición y clasificación de los tipos de acero”.
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7.1.03. DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA
A. PLÀNOLS. El Contractista haurà de presentar els plànols detallats del fabricant de tubs i
accessoris d'acord amb les condicions d'aquesta secció i les condicions suplementàries
següents que siguin d'aplicació.
Plànols delimitats dels tubs, accessoris i peces especials.
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Detalls de construcció de la junta i dels tubs, toleràncies de fabricació, i tota una altra informació
necessària per a la fabricació del producte.
Detalls d'accessoris i peces especials com ara colzes, tes, tubs de descàrrega, connexions, taps
per a proves, broquets i altres peces especials que figurin als plànols, amb indicació de la
quantitat i posició de tots els reforços. Tots els accessoris i peces especials han de ser
adequadament reforçats per resistir la pressió interna tant circunferencial com longitudinal, i les
condicions de càrregues externes que s'indiquen als Documents del Contracte.
Es presentaran els càlculs de disseny per a cada secció tipus de tub de les quals figuren en el
projecte i dels collarets i peces especials amb els detalls suficients per verificar el compliment de
les condicions de dissenys dels tubs i accessoris d'acord amb les Especificacions.
Llista de materials que incloguin i descriguin tots els materials que s'utilitzaran.
Traçat de la canonada i diagrama de muntatge que indiqui el número específic i localització de
cada tub i cada accessori, així com la seva orientació definitiva. A més els plànols del traçat
hauran d'incloure: la situació del tub i la seva cota de rasant en els canvis d'alineació vertical i
horitzontal; la situació i cota de rasant a la qual cal col·locar l'extrem de campana de cada tub;
tots els colzes i corbes tant en alineacions verticals com horitzontals i els finals de cada tram
amb juntes soldades de tracció o ancoratges de formigó.
El fabricant indicarà en els plànols els detalls de localització, tipus, mides i extensió de totes les
soldadures. Els plànols del fabricant distingiran les soldadures que es faran a la fàbrica de les
que es faran al camp. Els plànols del fabricant hauran d'indicar amb símbols de soldadura o
esquemes els detalls de les juntes soldades i la preparació necessària del metall base. Les
juntes o grup de juntes en les quals l'ordre consecutiu o la tècnica de la soldadura són
especialment importants, s'han de controlar acuradament per reduir al mínim els esforços i
distorsió causats per l'escurçament al refredar-se.
B. CERTIFICATS. El Contractista haurà de presentar certificats de compliment de les presents
Especificacions per a tots els tubs i altres productes o materials subministrats, que estiguin
d’acord amb a les especificacions d'aquesta Secció, amb la normativa de referència i en
particular amb les especificacions següents.

Les juntes d'estanqueïtat a utilitzar amb els tubs es correspondran amb el tipus WA,
subministrament d'aigua potable freda, de les indicades en la Taula 4 de la UNE-EN 681-1.
b) Duresa
La duresa nominal Shore de la junta s’haurà de correspondre amb la categoria 60 de la Taula 1
de la UNE-EN 681-1.Les variacions de la duresa al llarg del perfil de la junta no excediran del
valor especificat en l'art. 4.2.3 de la citada norma.
c) Resistència, allargament, deformació romanent, envelliment, relaxació, resistència a l'ozó, i
canvi de volum.
Els valors requerits per a les propietats indicades, així com les seves toleràncies s'ajustaran a
allò disposat a la Taula 2 i en els articles corresponents de la UNE-EN 681-1, per a la categoria
de duresa 60.
MATERIALS PER A REVESTIMENT EXTERIOR DEL TUB
Compliran l'especificat en la norma NFA 49711
MATERIALS PER A REVESTIMENT EXTERIOR DE PECES
Compliran amb la norma DIN 30672
PINTURA EPOXI PER A REVESTIMENT INTERIOR DE TUBS I PECES
Complirà amb allò disposat en la norma NFA-49709 i el Reial decret 140/2003 de 7 de Febrer.
Estarà constituïda per dos components (resina i enduridor).
PECES ESPECIALS
El subministrador de la canonada indicarà, dins de les possibilitats de la seva fàbrica, quines de
les següents proves hidràuliques de les peces especials està en condicions d'executar:

ACER

-

L'acer a utilitzar per a la formació dels cilindres que conformen el tub haurà de correspondre's
amb algun dels tipus indicats a la Taula 1 de l'article 7.2 de l'EN 10224.

-

ESPECIFICACIONS DELS ANELLS SEGELLADORS ELASTOMÉRICS

-

Realitzar proves de pressió en totes les peces (T, encreuaments, tubs rectes, colzes)
dotades de broquets o brides en els seus extrems a 1,5 vegades la pressió de treball.
Realitzar proves en totes les peces en colze, T, encreuaments, i tubs rectes sense broquets
ni brides, amb aire, a una pressió de 2 Kg/cm², i comprovant l'estanqueïtat amb aigua
sabonosa.
Realitzar alguna de les dues proves anteriors en mostres seleccionades aleatòriament de
cada lot que es rebi.

a) Designació de la junta
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7.1.04. GARANTIA DE QUALITAT
A. INSPECCIÓ. Tots els treballs estaran subjectes a inspecció en fàbrica, d'acord amb allò
disposat a les normes de referència, complementades pels requisits d'aquesta especificació.
El Contractista haurà de notificar a la Direcció d’Obra, per escrit, la data de començament de
la fabricació dels tubs, amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans del
començament de qualsevol fase de fabricació dels tubs. Durant l'elaboració dels tubs, la
Direcció d’Obra haurà de tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés i se
li permetrà fer totes les inspeccions necessàries per ratificar el compliment de les
especificacions.

El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol, que haurà de contemplar com a
mínim:
Control de recepció de matèries primeres. Indicarà els nivells de qualitat establerts així com
els assaigs a realitzar per a la seva acceptació. Com a mínim es realitzaran els següents
controls:
Acer. Tal i com s’ha dit anteriorment, els productes han de subministrar-se amb inspecció
específica. Per tant, i tal com indica la Taula 14 de la norma EN 10224 s'executarà un anàlisi
per colada. La composició química de la colada complirà amb el que s’especifica a la Taula 1
de l'article 7.2. de la norma EN 10224.

B. PROVES. Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats en la
construcció dels tubs hauran de ser sotmesos a prova, d'acord amb les condicions de les
normes de referència que siguin d'aplicació.

Pintura. El subministrador de la pintura estarà en possessió de segell o marca de qualitat
oficialment reconeguda per l'administració competent d'un Estat membre de la Unió Europea.

El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost addicional per a ATLL.
La Direcció d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista.

Anells elastomèrics. Control de matèries primeres i estudis de composició per aconseguir les
característiques especificades a l'EN 681-1.

A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d’Obra podrà sol·licitar mostres
addicionals de qualsevol material, incloent pintures epoxi, per ser sotmeses a proves per ATLL.
Les mostres addicionals seran subministrades sense cost addicional per a ATLL.

Control del sistema de fabricació de tubs i peces. Inclourà els certificats de qualificació del
personal, tant soldadors com operadors, i de calibratge de maquinària, indicant en els dos
casos la freqüència de renovació, control de revestiment de pintura epoxi, anells
elastomèrics, proves en el cilindre del tub i proves hidràuliques del mateix. Els controls
mínims a especificar seran els següents:

A. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRADORS DE CANONADA.
Hauran de disposar d'un sistema que asseguri la qualitat complint la norma EN ISO 9001:2008.
Els productes han de subministrar-se amb inspecció específica segons la norma EN 10021.
Haurà de facilitar-se un certificat d'inspecció 3.1.B. segons la norma EN 10204.
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l'aigua hauran de complir
allò disposat en el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer.
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida a l'Annex IX de l’esmentat decret, en la que
figurarà el núm. de registre sanitari de l'empresa i el núm. de registre sanitari del producte o la
seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà.
Hauran de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de fabricació i
comprovacions de l'autocontrol. Si es dóna el cas que algun element ofertat hagi de ser adquirit a
un altre fabricant, caldrà presentar autorització de cadascuna de les fàbriques, i aquests al seu
torn hauran de disposar a efectes de qualitat de producte, dels mateixos requisits indicats als
paràgrafs anteriors.

PLEC DE CONDICIONES APROVAT PER ATL IPO-011 versió 4.0

Requisits de soldadura. Tots els procediments de soldadura utilitzats per fabricar tubs hauran
de ser prequalificats d'acord amb els requisits de la norma EN 288-1 i EN 288-2.
S'especificaran els procediments de soldadura per a soldadura longitudinal, circunferencial, o
espiral de camises per a tubs, anells d'enllaç d'espiga i campana, planxes de reforç,
soldadura d'anell de brides i planxes per a connexió d’agafadors, sense limitar-se
exclusivament a aquestes.
Tota la soldadura s’haurà de fer per soldadors, operadors de soldadura i puntejadors hàbils
que tinguin experiència adequada en els mètodes i materials a usar. Els soldadors hauran de
ser qualificats d'acord amb els requisits de la norma EN 287-1, dins dels sis mesos abans de
començar el treball en les canonades. Màquines i elèctrodes similars als quals s'utilitzaran en
la fabricació s'usaran en les Proves de Qualificació. El Contractista haurà de subministrar tots
els materials i assumir les despeses de qualificació dels soldadors.
Proves dels tubs. Tal com indica la taula 14 de la norma EN 10224 s'efectuarà un assaig de
tracció per cada unitat d'inspecció. La unitat d'inspecció es defineix en la taula 15 de la
l’esmentada norma.
Tots els tubs se sotmetran a l'assaig d'estanqueïtat; aquest assaig serà hidrostàtic i se
sotmetrà al tub a una pressió de prova tal que produeixi en la camisa una tensió del 70% del
seu límit elàstic.
L'assaig no destructiu de la soldadura també s'efectuarà per a tots els tubs.
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Segons quin sigui el procediment de fabricació, se sotmetrà al tub a l'assaig d'esclafament,
d'avanç expansiu o de doblegat sobre la soldadura. El nombre d'assaigs està determinat en la
taula 14 de la norma.
Control de fabricació dels anells elastomèrics, en especial de la temperatura, temps i condicions
de vulcanitzat. S'indicarà el sistema utilitzat que permeti conèixer a quin període de fabricació
correspon cada goma, així com el mostreig de totes les característiques especificades per a les
juntes d'estanqueïtat, i la comprovació de les dimensions geomètriques, havent d’indicar el
fabricant les toleràncies admissibles, i de la falta de defectes de qualsevol tipus, indicant les
mides dels lots i el nombre d'assaigs a realitzar per lot fabricat.
Control de soldadures a les peces especials. El control serà total mitjançant líquids penetrants en
tots els cordons, i estadístic per radiografies amb un mínim del 15% de la seva llargària.
Proves hidràuliques de les peces especials .El fabricant indicarà quines de les proves indicades
a l'apartat Certificats està en condicions d'executar. Les proves podran ser de totes les peces o
de mostres aleatòries, indicant en aquest cas la mida del lot. S'hauran de realitzar amb
anterioritat a l'execució dels revestiments, tant interior com exterior. Les proves es realitzaran
amb els broquets incorporats.
Control del revestiment exterior. Es controlarà contínuament la preparació de la superfície, la
temperatura d'aplicació i els paràmetres d'extrusió. Sistemàticament es visualitzarà l'aspecte del
revestiment i mitjançant un detector de porositat elèctrica a una tensió de 10.000 V/mm es
comprovarà en continu l'absència de porositat elèctrica.
Control del revestiment interior. Es controlarà l'estat de la superfície granallada (grau SA 2,5) i la
rugositat resultant (de 40 a 80 Rz). Es controlarà en continu la velocitat d'avanç de la turbina,
velocitat de rotació del tub i dosificació de la pintura. En cada tub es controlarà el gruix i
visualment l'aspecte exterior de la superfície, així com la temperatura d'assecatge per accelerar
la polimerització.
Control dels productes acabats. S'executarà un assaig de tracció per cada unitat d'inspecció. Dos
assaigs de doblegat de soldadura per unitat d'inspecció i examen visual i verificació dimensional
segons els apartats 10.6 i 10.7 de la norma EN 10224.
Per a tota mena d'elements (tubs, peces especials i gomes) i en aquells casos que no es realitzin
controls en totes les unitats, el fabricant haurà de subministrar informació dels plantejaments
estadístics que tingui adoptats per al control per lots de la seva fabricació, assenyalant les
normes que segueix, mida de lots i de les mostres, criteris d'acceptació i rebuig, programa de
punts d'inspecció etc.

Haurà de presentar informació dels resultats de l'autocontrol, a totes les seves fases, indicant els
rebutjos que es produeixin, les seves causes i les mesures que adopta en aquests casos.
També haurà de presentar el pla de proves que aplicarà als elements objecte del
subministrament, assenyalant referències de proves realitzades amb anterioritat en situacions
anàlogues.

7.2. PRODUCTES
7.2.01. GENERALITATS
Els tubs d'acer amb revestiment interior de pintura epoxi i revestiment exterior de polipropilè
hauran de complir amb les normes EN 10224, NFA 49709, NFA 49711, l'articulat PECES
ESPECIALS del Plec General de ATLL. i altres normes referenciades, sempre que no es
modifiquin pel que s’especifiqui a la present secció.
Els tubs i peces seran del diàmetre i classe indicats i hauran de ser subministrats complets amb
paquets de cautxú, o amb juntes soldades segons s'indiqui en els Documents del Contracte, i
totes les peces especials i corbes s'hauran de subministrar segons s'indiqui en els Documents
del Contracte.
MARQUES. El Contractista haurà de marcar els tubs i peces de manera llegible i indeleble,
d'acord amb l'article 12 de la norma EN 10224, havent de tenir cada tub i peça una referència
única que permeti la seva identificació. El nombre de referència s'utilitzarà en el “As Built” de les
obres per assenyalar l'ordre definitiu que s'han situat els tubs i peces.
MANIPULACIÓ I APLEC. Els tubs i peces es manipularan a la fàbrica amb eslingues amples,
dispositius enconxats, o altres acceptats per la Direcció d’Obra, dissenyats i construïts per evitar
malmetre els revestiments.
No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos o altres sistemes en contacte directe amb el revestiment
sense protecció adequada.
El Contractista serà responsable del cost originat per la substitució o reparació dels tubs i peces
malmeses.
PUNTALS. S'han de disposar puntals adequats en totes les peces especials i accessoris per tal
d'evitar ovalitzacions en el manipulació i transport. Els puntals s'han de mantenir fins que
s'acabin les operacions de reblert.

En particular s'indicaran els controls de resistència a l'arrencament, als xocs, al punxonament,
allargament al trencament, estabilitat a la calor i resistència al desencolat catòdic.

PLEC DE CONDICIONES APROVAT PER ATL IPO-011 versió 4.0

PLEC DE CONDICIONS

- 63

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

7.2.02. CANONADES
TOLERÀNCIES EN DIÀMETRE EXTERIOR. Es complirà el que s’especifiqui als articles 7.7.1,
7.7.2 i 7.10.2 de la norma EN 10224.
LA LLARGÀRIA DELS TUBS es correspondrà amb allò indicat en els documents del contracte.
Se subministrarà en llargàries segons l'opció 6 de l'article 7.6 de la norma EN 10224. Les
toleràncies s'especifiquen a l'article 7.7.6 de l'esmentada norma. No se superaran els 18 m de
llargària.
RECTITUD. La desviació de rectitud es regirà pel que estipula l'article 7.7.7 de la norma EN
10224.
OVALITAT. La ovalitat màxima serà de l'1%.
GRUIX DE PARET. Les toleràncies sobre gruixos s'indiquen a l'article 7.7.4 de la norma EN
10224.
REVESTIMENT INTERIOR. Serà pintura epoxídica alimentària sense solvents, en conformitat
amb la norma NFA49709. El gruix nominal serà de 400 micres amb un mínim aïllat de 300 micres
(pintura seca).
CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNTA PER SOLDAR. El disseny dels
broquets garantirà
que es compleixi el que s’especifiqui els paràgrafs 5 i 6 de l'article 3.04 d'aquest capítol, relatiu a
la instal·lació de tubs.
Les corbes de radi gran en planta i alçat es poden fer mitjançant anells de juntes bisellades, o per
la deflexió permesa a la junta comuna, o utilitzant seccions curtes de tub, o per una combinació
d'aquests mètodes, exceptuant la combinació a la mateixa corba de la deflexió a la junta, amb els
bisells. L'angle total màxim permès per a junts bisellats serà de 5 per junta de tub. El fabricant
dissenyarà i garantirà que les juntes permetin construir les corbes amb el radi mínim que figura
als plànols.
CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNTA ELÀSTICA. El fabricant proposarà
el tipus de broquet, així com les dimensions de l'anell elastomèric. Els gruixos que figuren en
l'annex C, taula C-3, de la norma EN 10224 són un mínim. La deflexió màxima recomanada serà
facilitada pel fabricant. La folgança màxima permesa entre la superfície de contacte de l'exterior
de l'espiga i la superfície de contacte de l'interior de la campana serà com a màxim de 3,25 mm
per a anells de diàmetre de 17 mm i superiors i de 2,5 mm en els altres casos. El fabricant
presentarà els resultats d'un programa de proves.
CONDICIONS DE DISSENY PER A TUBS SOLDATS A TOCAR. Es complirà el que s’especifiqui
als articles 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, i 7.10.4 de la norma EN 10224.
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PECES DE TANCAMENT I CORRECCIÓ. S'hauran de subministrar peces de tancament quan
calgui, de manera que permetin connectar trams de canonada ja instal·lada amb els que es
troben en execució. El disseny d'aquestes peces haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. Per
als collarets la llargària estarà entre 200 i 250 mm i el gruix serà el mateix que el dels tubs a unir.
El solapament mínim dels tubs adjacents serà 5 vegades el gruix de paret dels tubs a unir. El
collaret se centrarà respecte dels tubs a soldar quedant una folgança màxima de 3,2 mm. Es
procurarà col·locar els collarets en llocs allunyats de les parts on el tub treballi longitudinalment.
Si no fos possible s'estudiaran les dimensions per col·locar filet doble (exterior i interior) sempre
que ho permeti el diàmetre del tub.
7.2.03. PECES ESPECIALS
Llevat que s'indiqui d'una altra manera en els Documents del Contracte la fabricació de totes les
peces especials i accessoris es regiran per allò disposat en les Normes AWWA C-208, el manual
M11, i allò disposat en l'articulat PECES ESPECIALS del Plec General d’ ATLL.
Colzes. Llevat que s'indiqui d'una altra manera als plànols, el radi mínim dels colzes serà de 2,5
vegades el diàmetre nominal per a tubs de diàmetre més gran o igual d'1 m, i d'1,5 vegades per a
tubs menors d'1 m, i l'angle mitrat màxim permès a cada secció del colze fabricat no haurà
d'excedir d'11-1/4 graus.
7.2.04. ACCESSORIS
BRIDES. Les brides es dissenyaran per a les diferents pressions de servei d'acord amb la norma
UNE EN 1092-1. La pressió mínima de disseny serà d'1 Mpa. Hauran de tenir les cares planes
corresponent als tipus 01 i 05 de la norma, i llevat que s'indiqui d'una altra manera se
subministraran perforades i amb els seus cargols. El Contractista presentarà a l’aprovació del
Director d'Obra el detall de les brides així com el de la seva unió al tub. El tipus d'acer a utilitzar
serà el S235JR de la taula 5ª de l’esmentada norma. Les brides se subministraran amb la cara
mecanitzada protegida mitjançant oli anticorrosiu, i les cares posterior i laterals tindran un
tractament de 15 micres d'imprimació fosfatant exempta de plom, i acabat mitjançant dues capes
d’epoxi de dos components, sense dissolvent, de 175 micres cadascuna.
Les unions embridades que vagin enterrades es protegiran recobrint els cargols i les brides amb
massilla anticorrosiva a base d'hidrocarburs amb càrregues inerts. L'esmentada massilla no ha
d’endurir-se ni esquerdarse a baixes temperatures, ha de ser hidròfuga, impermeable i
antioxidant. Per subjectar la massilla a les brides i als cargols s’encintarà la unió amb cinta
anticorrosiva, composta de teixit acrílic imputrescible impregnat amb additius antioxidants i
resistents als microorganismes, les arrels i l'envelliment, complint amb la norma DIN 30672
classe A. La col·locació d'aquesta protecció serà posterior a la realització de la prova hidràulica,
per tal de poder detectar possibles fuites. Una vegada col·locada, i abans de procedir al reblert,
es protegirà mecànicament mitjançant morter de baixa dosificació.
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El gruix de les brides tipus 05(brides cegues) per a DN> 1.200 i pressions de disseny d'1 Mpa i
1.6 Mpa es regirà per allò disposat en la norma AWWA C-207 taula 7.Per als casos que no
estiguin recollits a la norma UNE EN 1092-1 o en la citada AWWA C-207, el Contractista
proposarà altres normes que cobreixin aquests casos, o presentarà els càlculs que avalin el gruix
de brida proposat.
Els cargols a utilitzar hauran de tenir un acabat amb tractament bicapa; una capa serà mitjançant
zincat i una altra de passivat bicromatitzat, amb color final groc, essent el gruix total de 6 micres
com a mínim. La resistència a la corrosió del tractament serà de 200 hores en C.N.S. Els cargols i
espàrrecs portaran femella amb volandera plana, i hauran de tenir una llargària tal que
sobresurtin com a mínim 6 mm de les femelles.
Les juntes entre brides seran de polietilè flexible per a DN <= 600 mm. Per a diàmetres superiors
les juntes seran elàstiques de E.P.D.M. alimentari, amb ànima d'acer de perfil tipus G-St,
adaptades a les mesures de diàmetre i la pressió de disseny, per facilitar el seu centrat entre
cargols.
JUNTES SOLDADES PER A CONTENCIÓ D'ESFORÇOS LONGITUDINALS. On s'indiqui als
plànols, en els casos que les empentes produïdes pels colzes, caps extrems, reduccions i claus,
siguin suportats mitjançant fregament en els tubs adjacents, la tracció longitudinal generada no
superarà el valor del 50% del límit elàstic de l'acer de la camisa de xapa, o els 116 Mpa, el que
sigui menor. En els llocs que ho indiquin els plànols les juntes seran de filet doble.
REVESTIMENT EXTERIOR:
És de polipropilè tricapa i complirà el que s’especifiqui en la norma NFA 49711. Els gruixos totals
seran:
Capa 1a. : pel·lícula de resina epoxídica en pols. Gruix mínim 60 micres.
Capa 2a.: capa d'adhesiu. Gruix mínim 200 micres.
Capa 3a.: polipropilè.

508 < D ≤ 762 mm
762 < D

1,8 mm
2,0 mm
2,5 mm

A la part de regruix del cordó de soldadura, aquests gruixos es redueixen un 10%.
Quan per causes especials no es vagi a protegir la canonada catòdicament, s'estudiaran gruixos
més grans que els indicats. Per facilitar les operacions de muntatge i soldadura, el revestiment es
finalitzarà abans dels extrems en una llargària d'acord amb el tipus d'unió.
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JUNTES D'AÏLLAMENT ELÈCTRIC
On ho indiqui l'estudi de protecció catòdica es col·locaran juntes aïllants monobloc.
7.2.05. RECEPCIÓ DE LOTS
La recepció de lots es realitzarà en obra.
Totes les unitats de cada lot seran seleccionades per ATLL.
Per a la realització de les proves de recepció, en obra, el Contractista haurà d'aportar al seu
càrrec tots els mitjans i personal que es precisi. Els assaigs de laboratori que realitzi ATLL en
organismes especialitzats aniran a càrrec de la propietat. Quan, com a conseqüència de resultats
incorrectes, calgui realitzar nous assaigs, les despeses corresponents hauran de ser abonades
pel Contractista.
7.2.05.1.Tubs
El lot estarà format per un màxim de 40 tubs que hauran d'estar marcats conforme s'ha indicat a
l'article 2.01 d'aquest Plec. S'assajarà i comprovarà:
Dimensions, rectitud, ovalitat i broquets en almenys dos tubs.
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot.
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dues comprovacions en dos tubs diferents.
En el cas que els resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en un
o en els dos no ho són. El Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a la
seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les proves, el Contractista podrà proposar per
als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin l'incompliment, podent ser acceptades
per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà suspesa fins que
s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer de ATLL garanteixin la no repetició dels
defectes observats.
Revestiment exterior amb mesurador de porositat elèctrica a 10.000 V/mm en almenys dos tubs:
Si algun resultat no és correcte es realitzaran dues comprovacions més en dos tubs diferents. En
el cas que els resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en un o
en els dos no ho són. El Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a la
seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les proves, el Contractista podrà proposar per
als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin l'incompliment, podent ser acceptades
per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà suspesa fins que
s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer de ATLL garanteixin la no repetició dels
defectes observats.
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Gruixos i uniformitat del revestiment interior en almenys dos tubs:
Si algun resultat no és correcte es realitzaran dues comprovacions més en dos tubs diferents. En
el cas que els resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en un o
en els dos no ho són. El Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a la
seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les proves, el Contractista podrà proposar per
als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin l'incompliment, podent ser acceptades
per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà suspesa fins que
s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer de ATLL garanteixin la no repetició dels
defectes observats.
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs
es puguin col·locar sense dificultats i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de
fabricació.
7.2.05.2. Peces
El lot estarà format per un màxim de 10 peces, que hauran de tenir alguna identificació que faciliti
el control. S'assajarà i comprovarà:
a) Dimensions i toleràncies en almenys dues peces.
b) Estat dels revestiments interiors i exteriors en almenys dues peces.
c) Prova d'embocadura en almenys dues peces.
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot.
Si algun resultat no és correcte es rebutjarà el lot. El Contractista podrà proposar realitzar
comprovacions peça a peça per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les
proves, el Contractista podrà proposar per a les peces rebutjades les mesures correctores que
solucionin l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la
fàbrica de peces quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons el
parer de ATLL garanteixin la no repetició dels defectes observats.
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control la recepció està condicionada a que les peces
es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de
fabricació.
7.2.05.3. Gomes
El lot estarà format per 100 unitats del mateix diàmetre o, com a molt, de diàmetres pròxims.
S'analitzarà: a) Comprovació de les dimensions de dues juntes.
b) Tall longitudinal de dues juntes, comprovant que no es presenten porositats,
materials estranys ni defectes de cap tipus.
c) Duresa en dues juntes.
d) Trencament a tracció i allargament en trencament en dues juntes.
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e) Envelliment accelerat en dues juntes.
f) Compressió set en dues juntes.
g) Resistència a l'ozó en dues juntes.
En el cas que el subministrament inclogui juntes de dues dureses, els assaigs d) i e) es
realitzaran en cadascuna de les dues parts de cada junta.
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot.
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos similars; donat el cas que tots dos siguin
correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.
Atès el caràcter destructiu d'aquests assaigs no s’han de fer recepcions individuals, excepte per
als assaigs de dimensions, que el Contractista podrà proposar realitzar-lo goma a goma.
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs i
peces es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes
de fabricació.
7.3 INSTAL·LACIÓ DE TUBS
7.3.01 TRANSPORT, MANIPULACIÓ I APLEC
Per al transport els tubs es col·locaran en posició horitzontal sobre bressols o llistons, de manera
que es garanteixi la seva immobilitat. Si s'utilitzen cables d'acer, aquests han d'estar enconxats
per evitar danys.
Com a mesura de precaució, es procurarà un bon condicionament dels accessos als
talls.
La descàrrega s'efectuarà amb eines apropiades seguint les instruccions del fabricant. Els equips
de manipulació han de ser autoritzats pel director d'obra. Tots els elements en contacte amb el
tub tindran proteccions elàstiques.
Els tubs s'inspeccionaran a la seva arribada a obra i els malmesos es retiraran; el director d'obra
decidirà si poden ser reparats o es rebutgen definitivament. La reparació efectuada d’acord amb
les instruccions del director d'obra o en el seu cas la substitució del tub, no suposaran cap cost
addicional per a ATLL.
L'aplec es farà en posició horitzontal. Els tubs només podran aplegar-se en una filada. El terreny
de suport estarà anivellat i cada tub estarà calçat en almenys quatre punts.
Els tubs de les filades superiors es recolzaran exclusivament sobre els fusts, evitant d'aquesta
manera malmetre les campanes. El temps d'aplec en obra serà el menor possible.
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Per als tubs de junta flexible, les juntes de goma s'emmagatzemaran a cobert i en envasos
tancats fins a la seva ocupació; es complirà allò indicat a l’UNE-EN 681-1.

No s'instal·larà cap tub sobre un suport en el que hagi penetrat el gebre ni quan hagi perill de
formació de gel o penetració de gebre. No es permetrà el muntatge de tubs llevat que es pugui
garantir que la rasa s'omplirà abans que es formi gel o gebre.

7.3.02. ESTESA DE TUBS
Abans de col·locar el tub a la rasa, s'inspeccionarà detalladament cada tub o accessori per a
assegurar-se que no hi ha seccions danyades i s'eliminaran protuberàncies, restes de soldadura i
qualsevol altre petit defecte. Una de les inspeccions a efectuar és amb l'aparell de detecció de
porositat elèctrica a alta tensió (10.000 V/mm) per comprovar que el folro no ha estat danyat. A
més s’haurà de netejar completament de qualsevol substància estranya que s'hagi dipositat i
caldrà mantenir-lo net a partir d'aquest moment.
El tub s’haurà d'estendre directament sobre el material del llit de suport. No es permetrà cap
suport estrany sota el tub i el reblert de suport garantirà que el tub recolzi al llarg de tota la seva
generatriu inferior, per a la qual cosa ha d'estar perfectament anivellat i enrasat; a aquest efecte
es comprovarà l'anivellament amb una corda tensada entre els extrems on ha de col·locar-se el
tub, o per un altre procediment d'igual o major efectivitat.
Es faran sobreexcavacions a les campanes prou àmplies perquè el tub no recolzi als extrems i
perquè es puguin executar còmodament tots els treballs necessaris en la unió. També es
prepararan les sobreexcavacions necessàries per permetre retirar els dispositius de manipulació
una vegada s’ha realitzat l’estesa del tub.
Si es donés la circumstància que el suport del tub, per qüestió de disseny, fora de formigó,
s'instal·larà el tub sobre solera recta de formigó mitjançant suport de peces prefabricades del
mateix material i una vegada col·locat el tub sobre els esmentats suports es procedeix al
formigonat complet amb un formigó prou fluid per poder formigonar des d'un únic costat, garantint
així la completa expulsió de l'aire i el suport total del tub sobre el llit de formigó. En el cas que el
desnivell fora més gran del 10% es podrà col·locar el tub sobre la solera recta de formigó donantli suport en la seva generatriu i deixant lliure la campana, confiant la sortida de l'aire al pendent
existent.
Cal estendre cada tub en l'ordre i posició indicats en el programa d'estesa. Es tindrà especial cura
en comprovar amb nivell de bombolla que es respecti el pendent mínim en els trams gairebé
horitzontals. Excepte en els trams curts que autoritzi la Direcció d’Obra, els tubs s'estendran cap
a dalt en desnivells que excedeixin el 10% de pendent.
Els tubs que s'estenguin en terrenys descendents hauran de ser bloquejats i fixats fins que es
col·loqui el tub següent.
On calgués modificar l'alineació del tub a causa d'obstacles imprevistos o altres causes, el
director d'obra podrà canviar l'alineació i/o rasant. Aquest canvi es podrà fer per la deflexió de les
juntes, però en cap cas la deflexió podrà superar la màxima indicada pel fabricant de tubs.
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A mida que avanci l'estesa de tubs el Contractista mantindrà el seu interior lliure de runa, restes
de morter, pedres, branques, etc. Les obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats s'hauran de
tancar durant qualsevol interrupció dels treballs, però garantint que davant una eventual
inundació de la rasa el tub no pugui flotar. La canonada haurà d'estar perfectament neta de
qualsevol resta abans de procedir a la prova hidrostàtica.
7.3.03. UNIONS AMB JUNTES ELASTOMÈRIQUES
Cada tub s'ha de centrar i alinear perfectament amb l'adjacent i han d’unir-se mitjançant una força
axial progressivament, usant les eines apropiades que varien en funció del diàmetre dels tubs.
Per al correcte enllaç i estanqueïtat de la unió cal que el tub entrant es trobi suspès i concèntric
amb el tub ja instal·lat. La separació mesurada radialment entre l'interior de la campana i l'exterior
de l'espiga no haurà de ser superior a 3,25 mm per a anells de junta de diàmetre igual o superior
a 17 mm, i 2,5 mm en els altres casos.
Per a vèncer l'esforç de connexió es poden utilitzar tiradors o palanques mecàniques o bé tiradors
hidràulics fins on permeti la potència d'aquests. Poden col·locar-se tràctels sempre que es
prengui la precaució que la tracció no desviï o impedeixi la concentricitat i alineació del tub. A
partir de 800 mm de diàmetre es poden utilitzar màquines juntatubs especialment dissenyades
per unir tubs de gran diàmetre. En qualsevol cas, el Contractista presentarà al director d'obra la
seva aprovació al sistema d'unió de tubs.
En cap cas es permetrà inclinar el tub per inserir l'espiga a la campana; està prohibit l'ús de la
màquina excavadora per suspendre i empènyer el tub simultàniament.
Els passos a seguir per executar la unió són:
- La part femella del tub col·locat es netejarà acuradament i es lubricarà amb un lubricant de
base vegetal indicat pel fabricant.
- Netejar completament l'extrem d'espiga del tub i lubricar-lo, en particular l'allotjament de
l'espiga.
- Col·locar acuradament l'anell de junta lubrificat.
- “Igualar” la tensió de la junta recorrent la circumferència sencera diverses vegades amb un
objecte rodó llis entre la zona d’empalmament i la junta.
- Una vegada emplamats els tubs, cal inserir un “calibre sensor” o galga a l'espai lliure i cal
moure’l al voltant de la perifèria de la junta per a detectar qualsevol irregularitat en la posició
de l'anell de cautxú. Si no es pot “sentir” la junta en tot el perímetre cal desencaixar la unió. Si
a criteri del director d'obra la junta no s'ha malmès, es pot usar de nou, però tornant a lubricar
tots els elements com si fos l'operació inicial.
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Un cop comprovada la junta es donarà la deflexió necessària per a ajustar el tub a la seva
posició definitiva, repetint l'operació amb el "calibre sensor".

7.3.04. UNIONS AMB JUNTES SOLDADES D'ENDOLL I CAMPANA
Abans del començament dels treballs es procedirà a homologar tant al procés de soldadura com
els soldadors, d'acord amb les normes EN 288-1 i EN 287-1.
El procediment de soldadura serà el de soldadura per arc amb elèctrodes revestits. El
Contractista proposarà la seqüència d'execució de la junta, el nombre de passades i el diàmetre
dels elèctrodes. En qualsevol cas, el nombre de passades no serà inferior a 3; els elèctrodes
seran E-7018 (classificació AWS), atès que els gruixos resultants per a tubs de diàmetre més
gran de 1300 mm són idonis per a aquest elèctrode.
No se soldarà quan la temperatura ambient sigui inferior a –18ºC o quan les superfícies a soldar
estiguin humitejades per pluja, condensació o gel, o durant períodes de vent fort, llevat que el
soldador i els elements a soldar estiguin convenientment protegits.

prendran mesures especials a més del calçat per evitar desperfectes per xocs o raspadures de
cables o restes d'elèctrode.
Tan aviat com sigui possible totes les juntes soldades “in situ” s'han de provar pel procediment
d'inspecció de líquids penetrants. Independentment del nombre de passades amb el qual s'hagi
realitzat el cordó, no s'admetrà qualsevol senyal indicadora que aparegui en la prova. Tots els
defectes hauran de ser retirats a cisell, soldats i provats de nou. Immediatament després de
comprovada la junta, els espais exteriors d'aquesta es recobriran d'acord amb les especificacions
d'aquest Plec.
7.3.05. UNIONS SOLDADES A TOCAR
Els tubs a soldar s'alinearan acuradament i es mantindran en posició durant la soldadura
mitjançant mecanismes adequats, de tal manera que la falta d'alineació no excedeixi el 20% de la
paret més gruixuda o 3,2 mm (la que sigui menor). Es radiografiaran el 10% de les juntes al
100%. El bisell de soldadura estarà preparat per a soldar per l'exterior.
7.3.06. UNIONS AMB JUNTES DE BRIDES

A part de les condicions ambientals, la temperatura del metall en una distància de 75 mm o 4
vegades el gruix de l'element més gruixut a soldar (el més gran de tots dos) a cada costat de la
unió serà almenys 10ºC; per la qual cosa caldrà preescalfar el metall a la zona esmentada abans
de procedir a la soldadura; la temperatura que s'exigeix haurà de mantenir-se durant tota
l'operació de soldadura.
Abans de començar la soldadura qualsevol punt auxiliar utilitzat en l'operació d'estesa haurà de
ser eliminat. Cal distribuir uniformement al voltant de la circumferència l'espai anul·lar entre les
superfícies d'unió de campana i espiga. Aquest espai no excedirà de 3,2 mm en qualsevol punt al
llarg de tota la circumferència.

Abans d'acoblar la junta, les cares de les brides s'han de netejar completament de tot material
estrany mitjançant brotxes de filferro mogudes a motor.
La goma haurà d'estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat
sense que s’hagin de forçar. Tots els perns s’han de prémer en una successió progressiva
diametralment oposada i ajustades a un valor donat de moment torsional, mitjançant una clau de
torsió apropiada, aprovada i calibrada. Els moments de collat s'aplicaran a les femelles
exclusivament.
7.3.07. RECOBRIMENT EXTERIOR DE JUNTES

El solapament normal en alineació recta serà de 70 mm. El solapament mínim serà de 25 mm o
tres vegades el gruix de la campana (el més gran de tots dos) i la distància entre l'extrem de
l'espiga i la tangent més pròxima a la corba de la campana serà d'almenys 25 mm. Quan existeixi
soldadura de filet doble, la distància entre filets (exterior i interior) serà la menys de 5 vegades el
gruix més prim a soldar.
La soldadura s'executarà sempre amb el tipus d'elèctrode i les mides utilitzats en el procés
d'homologació. Cada pas es martellejarà per alleujar tensions i cal eliminar tota l'escòria del
procés de soldadura abans d'executar la passada següent. Els elèctrodes es protegiran
perfectament de la intempèrie usant recipients adequats perquè no absorbeixin humitat.
Llevat que els plànols indiquin soldadures de filet doble, les soldadures "in situ" es faran
preferentment per l'exterior del tub, per evitar en la mesura del possible el deteriorament del
recobriment d’epoxi. El calçat dels operaris que accedeixin a l'interior del tub per a les operacions
de centrat, anirà protegit amb feltre que eviti les raspadures. Quan s’hagi d’executar filet doble, es
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Una vegada comprovada favorablement la unió (soldada o flexible) l'espai anul·lar exterior cal
recobrir d'una de les dues maneres següents.
A. amb polietilè en bandes sistema tricapa en conformitat amb la norma DIN 30672.
El sistema tricapa consta de:
- Imprimació adherent per a la cinta anticorrosiva
- Cinta de polietilè anticorrosiva amb adhesiu per adherir a l'acer amb imprimació
- Cinta de polietilè de protecció mecànica, autoadhesiva per a aplicar sobre la cinta de
protecció anticorrosiva.
El gruix total del sistema no serà inferior a 2,5 mm. Per a la seva aplicació se seguiran els
següents passos:
- Preparació de la superfície: amb raig al SA 2 1/2. La superfície ha de quedar lliure d'humitat
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Aplicar una fina capa d'imprimació amb brotxa o corró.
Aplicar la cinta anticorrosiva sobre la peça amb imprimació sense esperar que s’hagi assecat
la imprimació.
S’enrotllarà en espiral amb el solapament que s'especifiqui (funció del gruix a aconseguir)
però no inferior a 25 mm o el que especifiqui el fabricant. Durant l'operació d'enrotllat es
mantindrà la tensió i angle precisos per afavorir l'adherència i evitar plecs.
Aplicar la cinta de protecció mecànica. S'enrotllarà en espiral sobre la cinta anticorrosiva en el
mateix sentit i amb el solapament que s'especifiqui, mantenint també la tensió i l'angle
precisos per a afavorir l'adherència i evitar plecs.

Preparar la superfície d'acer a recobrir almenys fins a un grau ST-3 segons SIS 055 900.
Polir 100 mm el polipropilè dels tubs adjacents. Preescalfar a 50 ºC l'acer a recobrir i el
revestiment polit.

B. Instal·lació de maniguet termoretràctil

Retirar parcialment la pel·lícula de protecció a partir de l'extrem del maniguet i escalfar
lleugerament aquesta part de l'adhesiu. Centrar el maniguet sobre la unió de tal manera que el
solapament quedi en la part superior (més o menys dins d'un angle de 120º). Escalfar el maniguet
desplaçant contínuament la flama del bufador per no cremar el material. Començar aquesta
operació al centre avançant cap als extrems. Tenir especial cura a escalfar correctament el
solapament.

El maniguet és de polietilè i complirà almenys els següents requisits segons els assaigs ASTM
que s'enumeren.

Ajudar-se amb la mà (protegida amb un guant) i amb un corró per evitar que quedin
plecs.

-

Característiques físiques
Resistència a la tracció
Elongació
Resistència al despreniment
sobre acer, polietilè i epoxi
Resistència a la penetració
Resistència a l'impacte

Quan el diàmetre del tub sigui més gran que 450 mm hi ha d'haver-hi dos operaris per col·locar
correctament el maniguet.

Prova
ASTM D-638
ASTM D-638
ASTM C-1000
ASTM G-17
ASTM G-14

2500 psi
580%
14 pli
Sense fallades amb detector a 10.000 V
33 in-lb

Característiques químiques
Transmissió de vapor a aigua
Despreniment catòdic (30 dies)

ASTM E-398
ASTM G-8

0,05 g/24 hores/100 in²
20 mm

Característiques elèctriques
Resistivitat volumètrica
Resistència dielèctrica

ASTM D-257
ASTM D-149

5 x 1015 ohm - cm
27 KV

El maniguet termoretràctil es pot subministrar com un cilindre o bé com una cinta, sent aquesta
segona modalitat la més usual ja que permet l’ús per a reparacions. Vegem la manera d'operar
en el supòsit d'utilitzar cinta, encara que per al cas del cilindre és similar.
Les bandes tenen unes amplades estàndard. S'escollirà en funció de l'amplada a recobrir tenint
en compte que el maniguet ha de solapar 50 mm sobre el polipropilè dels tubs adjacents.

L'operació queda acabada quan el maniguet s'ajusta perfectament al tub, i l'adhesiu surt pels
extrems.
Finalitzada i comprovada la unió, no es procedirà a la seva cobertura amb terres fins a deixar-lo
refredar almenys durant 2 hores.
Es comprovarà el maniguet amb el mateix detector de porositat elèctrica que s'utilitza per
comprovar el tub.
7.3.08. RECOBRIMENT INTERIOR DE JUNTES
L'espai interior de la junta es pintarà amb una pintura epoxi sense dissolvent. Aquesta pintura ha
de ser indicada pel fabricant, així com el seu gruix i nombre de capes d'aplicació, ja que ha de
superposar-se a la pintura del revestiment interior dels tubs adjacents a la junta. En qualsevol
cas, la preparació de la superfície no tindrà una qualificació inferior al ST-3, i els extrems de la
pintura epoxi dels tubs adjacents es poliran o se sotmetran a un tractament indicat pel fabricant
en una amplada de 50 mm aproximadament. Les condicions d'execució hauran de ser:
Temperatura ambient entre 5 i 40 graus centígrads
No es pintarà si està previst que la temperatura baixi de 0ºC en el temps d'assecatge propi de la
pintura.
Si la temperatura del metall està sota del punt de rosada de l'aire, no es pintarà.

La cinta es tallarà de manera que la seva llargària sigui d'1,03 vegades el desenvolupament
exterior de la circumferència més 100 mm.
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Tampoc es pintarà amb humitat relativa superior al 80%.
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Es prendran les mesures oportunes per a pintar en les condicions indicades. Amb la finalitat de
no perjudicar al revestiment i de poder executar la pintura en condicions de la millor manera
possible, la pintura s'aplicarà com més aviat millor, una vegada aprovada la soldadura. Es
comprovarà si la pintura ha endurit. Els operaris que executin les operacions descrites aniran
proveïts de calçat protegit amb feltres per evitar deterioraments al recobriment.
7.3.09. CONNEXIONS PER A CONTINUÏTAT ELÈCTRICA
Hauran de connectar-se totes les juntes no soldades de tubs per assegurar la continuïtat
elèctrica, d'acord amb els detalls assenyalats en els plànols. Cal netejar el tub fins a deixar el
metall nu i brillant on s'instal·li la connexió.
CRITERI DE DISSENY DELS TUBS ENTERRATS

El gruix del cilindre serà el més gran que resulti d'utilitzar les següents fórmules.
T (2) = Pt x D/2
I/St

Essent,
T=
D=
I=
Sw =
St =
Pw =
Dt =

Gruix de la paret del cilindre en mm
Diàmetre exterior del cilindre d'acer en mm
Límit elàstic de l'acer en Mpa
Factor de seguretat de valor 2,15
Factor de seguretat de valor 1.875
Pressió de servei
Pressió màxima de treball inclòs cop d'ariet

En cap cas:
I/2,15 serà més gran que 120 Mpa
Ni I/1.875 serà més gran que 150 Mpa
En cap cas els gruixos seran menors que els indicats a continuació
DN ≤ 600 mm
600 < DN ≤ 1.200 mm
1.200<DN ≤ 1.600 mm
1.600<DN ≤ 1.800 mm
1.800<DN ≤ 2.000 mm

T = 5 mm
T = 7 mm
T = 8 mm
T = 10 mm
T = 12 mm
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Gruix de cilindre per a càrrega externa:

Una vegada determinat el gruix del cilindre, es calcularà la deflexió per la fórmula.
Deflex = d1 K (We + Wt) r3m
EI + 0.061 E'r3m
Que haurà de ser inferior a 5 x OD
100
On

A. Gruix del cilindre per a pressió interna:

T (1) = Pw x D/2
I/Sw

C.

Dflex

= Increment del diàmetre horitzontal del tub (m)

d1

= Coeficient 1,2

K

= 0,09

We

= Càrregues degudes al pes de terres (KN/m)

Wt

= Càrregues degudes al trànsit (KN/m)

E

= Mòdul d'elasticitat de l'acer (2,1 x 108 KN/m2)

I

= Moment d'inèrcia de la paret del tub [I=e3/12 m3]

Essent,
E
E'
E'
Rm
OD

= Gruix total de la paret del tub (m)
= Mòdul de reacció del terra (KN/m2)
= 5.000 KN/m2
= Radi mitjà de la canonada d'acer (m)
= Diàmetre exterior del tub (m).

NOTES: E'= 5.000 KN/m2 és un valor que es basa en l'ocupació de grava o sorra compactada en
el reblert de tot el tub. Si es compleixen les condicions del Plec de ATLL és un valor conservador.
Per a la determinació de We i Wt, s'utilitzarà la Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs
de formigó armat o pretensat. (Juny 1980)
D.

Comprovació a accions externes i pressió interna negativa

Es defineix en primer lloc la càrrega crítica de vinclament (“pandeo”)
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El projectista raonarà les probabilitats que es produeixi depressió i càrregues de trànsit alhora.
Pcrit = √ 32 ff B'E'EI
3
Dm
2
Pcrit = Càrrega crítica de vinclament (N/mm )
2
E
= Mòdul d'elasticitat de l'acer (N/mm )
I
= Moment d'inèrcia de la paret de la canonada
E'
B'

= Mòdul de reacció del terra (N/mm2)
= Coeficient de valor

B'

=

sent
Canonades aèries
3

3

I = e (mm )
12

Poden calcular-se amb el manual M-11 de la AWWA (capítol 7).
La fórmula que s'utilitzarà en aquest cas per a la pressió de col·lapse és la de l'article 4.5 del
capítol 4. L'esforç longitudinal en el tub es limitarà a 70 Mpa.

1
1 + 4 e (-0,065 H/DN)
H
Dm
Ff

= Alçada de terres per sobre de la clau del tub (mm)
= Diàmetre mitjà del tub (mm)
= Factor de flotació
ff = 1 - 0,33 Hw
H

Hw
DN

= Alçada de nivell freàtic sobre el tub (mm)
= Diàmetre nominal del tub (mm)

Accions totals sobre el tub
qe = γw Hw + ff We + Wt + Pv
DN DN
Essent,
qe
= Càrrega total (N/mm2)
γw
= Pes específic de l'aigua (N/mm3)
We
= Càrregues verticals totals degudes al pes de terres (N/mm)
Wt
= Càrregues verticals totals degudes a sobrecàrregues concentrades fixes o mòbils
(trànsit) (N/mm2)
Pv
= Diferència entre la pressió atmosfèrica i la pressió absoluta a l'interior del tub (N/mm2)

Cal verificar
C = Pcrit ≥ 2,5
qe

si

H >2
DN

C = Pcrit ≥ 3
qe

si

H <2
DN
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8. TUB DE FORMIGÓ ARMAT AMB CAMISA DE XAPA EMBEGUDA

-

UNE-EN ISO 4034: “Tuercas hexagonales. Productos clase C”.

8.1. GENERALITATS

-

EN-681-1 : “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte I: Caucho vulcanizado”.

-

UNE-EN 10020 (Febrero 2001): “Definición y clasificación de los tipos de acero”.

-

UNE-EN 10021: “Acero y productos siderúrgicos - Condiciones generales técnicas de
suministro”.

-

EN 10204: “Productos metálicos - Tipos de documentos de inspección”.
EN 287-1: “Calificación de soldadores. Soldadura por fusión. Parte I: Aceros”.

Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes Especificacions, tot treball aquí
determinat haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents següents, sempre que
les esmentades condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció.

-

EN 288-1: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los
materiales metálicos. Parte I: Reglas generales para la soldadura por fusión”.

Normativa d'aplicació

-

EN 288-2: “Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los
materiales metálicos. Parte II: Especificación del procedimiento de soldadura de los aceros
por arco sumergido”.

-

EN 288-3: ”Especificación y calificación de los procedimientos de soldadura para los
materiales metálicos. Parte III: Ensayo del procedimiento de soldadura de los aceros por arco
sumergido”.

8.1.01. CONDICIONS GENERALS
El Contractista haurà de subministrar i instal·lar tubs de formigó armat amb camisa de xapa
embeguda i tots els seus accessoris completament acabat en obra, d'acord amb les condicions
dels Documents del Contracte.
8.1.02. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA

-

UNE-EN 639 :(Dic.1995) “Prescripciones comunes para tubos de presión de hormigón,
incluyendo juntas y accesorios”.

-

UNE-EN 641 :(Dic.1995) “Tubos de presión de hormigón armado con camisa de chapa,
incluyendo juntas y accesorios”.

-

UNE-EN 805 : (Dic.2000) “Abastecimientos de agua .Especificaciones para redes exteriores a
los edificios y sus componentes”.

-

EN-10002-2: “Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de Ensayo a
temperatura ambiente”.

-

AWWA C-208: “Standard for dimensions for fabricated steel water pipe fittings”.

-

EN 571-1: “Ensayos no destructivos. Ensayos con líquidos penetrantes. Parte I: Principios
generales”.

-

AWWA C-207: “Standard for steel pipe flanges for waterworks service - sizes 4 in. through 144
in. (100 mm through 3600 mm)”.

-

EN 1435: “Examen no destructivo de las uniones soldadas. Control radiográfico de las
uniones soldadas”.

ITHAP: “Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado y
pretensado”.

-

RC-97 1997: “Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos”.

-

EHE : “Instrucción de hormigón estructural”.

-

UNE-EN 934-2: (2002) : “Aditivos para hormigones, mortero y pastas. Parte 2. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado”.

-

M-11 AWWA: “Steel Pipe. A Guide for Design and Installation”.

-

-

UNE-EN ISO 898-1: “Características mecánicas de los elementos de fijación fabricados de
aceros al carbono y de aceros aleados”.

-

UNE-EN 1092-1 (Julio 2002): “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería,
accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte I: Bridas de acero”.

-

UNE-EN ISO 4016: “Pernos de cabeza hexagonal. Productos Clase C”.
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8.1.03. DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA
PLÀNOLS. El Contractista haurà de presentar els plànols detallats del fabricant de tubs i
accessoris d'acord amb les condicions d'aquesta secció i les condicions suplementàries següents
que siguin d'aplicació.

Si es travessessin amb la conducció terrenys d'agressivitat baixa o mitjana es prendran mesures
especials que no són objecte d'aquest Plec.
La quantitat mínima de ciment en els dos casos serà de 325 Kg/m3.

Plànols acotats dels tubs, accessoris i peces especials.

La resistència característica mínima serà l'estipulada a l'art. 3.4.2 de l'EN 641 (35 Mpa).

Detalls de construcció de la junta i de la camisa dels tubs, i/o accessoris que indiquin el tipus i
gruix de la camisa; la posició, tipus, mida i àrees de filferro o de reforços; toleràncies de
fabricació; i tota aquella informació necessària per a la fabricació del producte.

En el cas que el sistema de curat dels tubs acabats sigui mitjançant reg per aspersió, la durada
mínima serà de 7 dies.
ACERS PER A ARMAR EN RODONS

Detalls d'accessoris i peces especials com ara colzes, tes, connexions, taps per a proves,
broquets i altres peces especials que figurin en els plànols, amb indicació de la quantitat i posició
de tots els reforços. Tots els accessoris i peces especials han d'estar adequadament reforçats
per resistir la pressió interior i les condicions de càrregues externes que s'indiquen en els
Documents del Contracte.
Traçat de la canonada i diagrama de muntatge que indiqui el número específic i localització de
cada tub i cada accessori, així com la seva orientació definitiva. A més els plànols del traçat
hauran d'incloure: la situació del tub i la seva cota de rasant en els canvis d'alineació vertical i
horitzontal; la situació i cota de rasant a la qual cal col·locar l'extrem de campana de cada tub;
tots els colzes i corbes tant en alineacions verticals com horitzontals.
El fabricant indicarà en els plànols els detalls de localització, tipus, mides i extensió de totes les
soldadures de fàbrica. El Contractista indicarà en els plànols els detalls de les soldadures de
camp, així com la preparació necessària del metall base. Haurà de figurar la seqüència prevista
de soldadura així com el tipus d'elèctrode a utilitzar, procurant reduir al mínim els esforços i
distorsió causats per l'escurçament al refredar-se.
CERTIFICATS. El Contractista haurà de presentar certificats de compliment de tots els tubs,
accessoris, gomes, altres productes i materials subministrats, d’acord amb les especificacions
d'aquesta Secció, la normativa de referència i, en particular, de les especificacions següents :
CAMISES DE XAPA
L'acer a utilitzar per a la formació dels cilindres que formen la camisa de xapa haurà de
correspondre's amb algun dels tipus indicats a la Taula1 de l'article 7.2 de l'EN 10224. El gruix
mínim de la camisa de xapa serà de 2 mm.
FORMIGONS
Les classes d'exposició a considerar per als formigons que formen la canonada seran IIb per a
instal·lacions enterrades i IIIa per a les aèries.
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Els acers a utilitzar en l'armat de la canonada seran dels tipus B400S o B500S en el cas de
barres, i del tipus B500S si és malla electrosoldada. Les seves característiques hauran de complir
allò disposat en la EHE.
La disposició de l'acer que forma les gàbies d'armadura serà mitjançant cèrcols tancats de
manera circular o hèlixs contínues, no estant admesa l'armadura el·líptica.
Els recobriments mínims de les armadures, d'acord amb les classes d'exposició abans indicades,
seran de 25 mm per a la Classe IIb i de 30 mm Per a la classe IIIa.
La separació màxima entre centres de barres serà de 100 mm o els ¾ del gruix de la paret del
tub, la que sigui menor.
ANELLS DE JUNTA (BROQUETS)
Els documents del Contracte indicaran el tipus de broquet que haurà de ser subministrat i que es
correspondrà amb un dels indicats en els articles 6.1.8 (Junta amb anell segellador elastomèric) o
6.1.9 (Junta per a soldar en obra) de l'EN 639. Els gruixos mínims de la xapa que conforma els
broquets seran els indicats en els esmentats articles.
El disseny de la junta, així com la deflexió màxima recomanada haurà de ser facilitat
pel fabricant.
En el cas de la junta per a anell elastomèric, la folgança màxima permesa entre la superfície de
contacte de l'exterior de l'espiga i la superfície de contacte de l'interior de la campana serà com a
màxim de 3,25 mm per a anells de diàmetre de 17 mm i superiors i de 2,5 mm en els altres
casos.
La màxima ovalització tolerada serà per a DN <= 1.200 5 mm o el 0.7% del diàmetre mitjà, el que
sigui més gran i per a DN >1.200 13 mm o el 0.5% del diàmetre mitjà, el que sigui menor.
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ESPECIFICACIONS DELS ANELLS SEGELLADORS ELASTOMÈRICS
a) Designació del junta
Les juntes d'estanqueïtat a utilitzar amb els tubs es correspondran amb el tipus WA,
subministrament d'aigua potable freda, de les indicades en la Taula 4 de la UNE-EN 681-1.

PROVES. Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats a la
construcció dels tubs hauran de ser sotmesos a prova, d'acord amb les condicions de les normes
de referència que siguin d'aplicació.
El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost addicional per a ATLL
La Direcció d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista.

b) Duresa
La duresa nominal Shore de la junta haurà de correspondre's amb la categoria 60 de la Taula 1
de la UNE-EN 681-1.Les variacions de la duresa al llarg del perfil de la junta no excediran del
valor especificat a l'art. 4.2.3 de l’esmentada norma.

A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d’Obra podrà sol·licitar mostres
addicionals de qualsevol material, incloent barreges de formigó, per ser sotmeses a proves per
ATLL Les mostres addicionals seran subministrades sense cost addicional per a ATLL.
REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRADORS DE CANONADA.

c) Resistència, allargament, deformació romanent, envelliment, relaxació, resistència
a l'ozó, i canvi de volum.
Els valors requerits per a les propietats indicades, així com les seves toleràncies s'ajustaran a allò
disposat a la Taula 2 i en els articles corresponents de la UNE-EN 681-1, per a la categoria de
duresa 60.
PECES ESPECIALS
Les peces especials seran de camisa de xapa revestides interiorment amb morter de ciment i
exteriorment amb morter de ciment o formigó. La xapa serà l'únic element resistent tant per a les
càrregues interiors com exteriors, tenint els recobriments una funció exclusiva de protecció.
El subministrador de la canonada indicarà, dins de les possibilitats de la seva fàbrica, quina de les
següents proves hidràuliques de les peces especials està en condicions d'executar:
- Realitzar proves de pressió a totes les peces (T, encreuaments, tubs rectes ,colzes) dotades
de broquets o brides en els seus extrems a 1,5 vegades la pressió de treball.
- Realitzar proves a totes les peces en colze T , encreuaments, i tubs rectes sense broquets ni
brides, amb aire, a una pressió de 2 Kg/cm² i comprovant l'estanqueïtat amb aigua sabonosa.
- Realitzar alguna de les dues proves anteriors en mostres seleccionades aleatòriament de
cada lot que es rebi.
8.1.04. GARANTIA DE QUALITAT
INSPECCIÓ. Tots els treballs seran objecte d’inspecció a fàbrica, d'acord amb allò disposat a les
normes de referència, complementades pels requisits d'aquesta especificació. El Contractista
haurà de notificar a la Direcció d’Obra, per escrit, la data de començament de la fabricació dels
tubs, amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans del començament de qualsevol fase
de fabricació dels tubs. Durant l'elaboració dels tubs, la Direcció d’Obra haurà de tenir accés a
totes les àrees on la fabricació estigui en procés i se li permetrà fer totes les inspeccions
necessàries per ratificar el compliment de les especificacions.
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Hauran de disposar d'un sistema que asseguri la qualitat d’acord amb la norma EN
ISO 9001:2008.
Així mateix, hauran de presentar certificat de conformitat de producte conforme a les normes
UNE-EN 639 I UNEEN 641.
L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN
45011 o EN45012, segons correspongui.
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l'aigua hauran de complir
allò disposat al Reial decret 140/2003 de 7 de febrer.
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida a l'Annex IX de l’esmentat decret, en la que
figurarà el núm. de registre sanitari de l'empresa i el núm. de registre sanitari del producte o la
seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà.
Hauran de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de fabricació i
comprovacions de l'autocontrol. Donat el cas que algun element ofertat s’adquireixi a un altre
fabricant, caldrà presentar autorització de cadascuna de les fàbriques, i aquests al seu torn
hauran de disposar a efectes de qualitat de producte dels mateixos requisits indicats en els
paràgrafs anteriors.
El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol, que haurà de contemplar
com a mínim:
Àrids. Abans de l'inici de la fabricació dels tubs objecte d'aquest contracte, i sempre que variïn les
condicions del subministrament, haurà de realitzar-se el Control de recepció de matèries
primeres. Indicarà els nivells de qualitat establerts així com els assaigs a realitzar per a la seva
acceptació. Com a mínim es realitzaran els següents controls:
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Acer per a camises de xapa i broquets. El fabricant haurà de tenir identificada la colada de
procedència de totes les xapes o bobines utilitzades en la fabricació. L'acer procedent de la
mateixa colada haurà de sotmetre's a un anàlisi de composició química per verificar el
compliment dels valors establerts a la Taula 1 de l'art. 7.2 de l'EN 10224. Les toleràncies en la
seva composició compliran allò disposat a la Taula 2 de l’esmentat article. A més es realitzaran
assaigs mecànics per garantir el compliment dels valors de la Taula 3 de l'art 7.3 de l'EN 10224.
Es prendran mostres representatives per a verificar el compliment de les toleràncies en gruix de
la xapa o banda subministrada.
Ciment. El subministrador del ciment estarà en possessió de segell o marca de qualitat
oficialment reconeguda per l'administració competent d'un Estat membre de la Unió Europea.
Assaigs prescrits a l’ EHE:
Acer corrugat. El subministrador de l'acer estarà en possessió de segell o marca de qualitat
oficialment reconeguda per l'administració competent d'un Estat membre de la Unió Europea. A
més es complirà tot allò referit a assaigs en els articles 90.3 i 90.4 de l’ EHE.
Anells elastomèrics. Control de matèries primeres i estudis de composició per a aconseguir les
característiques especificades a l'EN 681-1.
Control del sistema de fabricació de tubs i peces. Inclourà els certificats de qualificació del
personal, tant soldadors com operadors, i de calibratge de maquinària, indicant en els dos casos
la freqüència de la seva renovació, el control dels formigons, camises de xapa, anells
elastomèrics i armadures, els sistemes de curat i les proves hidràuliques de les camises de xapa.
Els controls mínims a especificar seran els següents:

tracció al començament de la fabricació, i cada 1500 m de producció de canonada. Les proves es
faran amb un mínim de dues mostres que es prepararan i assajaran d'acord amb la norma
corresponent. La resistència a trencament de la unió soldada no serà inferior al 90% de la mínima
especificada per al material base. En cas d'incompliment d'aquesta condició, el fabricant indicarà
en el seu manual les mesures de correcció.
Control estadístic de la resistència del formigó. Com a mínim es prendrà una sèrie diària per tipus
de formigó, amb les provetes suficients per a realitzar assaigs tant a 7 com a 28 dies. Es
comprovarà que segons el volum de producció diari es compleixi allò establert com a control
mínim a l'art.88 de l’ EHE.
Control de dimensions geomètriques, ovalitzacions de camises i broquets i escairats de tubs i
peces. Aquest control podrà ser total o estadístic i es verificarà conforme a les toleràncies
indicades als apartats 1.03 Anells de junta i 2.02D del present Plec, així com en els articles 6.1.9 i
6.1.11 de la Norma EN 639 mitjançant els assaigs de l'article 6.4 de l’esmentada norma.
Control de fabricació dels anells elastomèrics, en especial de la temperatura, temps i condicions
de vulcanitzat. S'indicarà el sistema utilitzat que permeti conèixer a quin període de fabricació
correspon cada goma, així com el mostreig de totes les característiques especificades per a les
juntes d'estanqueïtat, i la comprovació de les dimensions geomètriques, indicant el fabricant les
toleràncies admissibles, i de la falta de defectes de qualsevol tipus, indicant les mides dels lots i
el nombre d'assaigs a realitzar per lot fabricat. També s'inclouran els assaigs a realitzar per
garantir el compliment de l'art.6.1.7 de l'EN 639.
Control de soldadures a les peces especials. El control serà total mitjançant líquids penetrants en
tots els cordons, i estadístic per radiografies amb un mínim del 15% de la seva llargària.

Requisits de soldadura. Tots els procediments de soldadura utilitzats per fabricar tubs hauran de
ser prequalificats d'acord amb els requisits de la norma EN 288-1. S'especificaran els
procediments de soldadura per a soldadura longitudinal, circunferencial, o espiral de camises per
a tubs, anells d'enllaç d'espiga i campana, planxes de reforç, soldadura d'anell de brides i planxes
per a connexió d’abraçadores, sense limitar-se exclusivament a aquestes.

Proves hidràuliques de les peces especials .El fabricant indicarà quina de les proves indicades a
l'apartat Certificats està en condicions d'executar. Les proves podran ser de totes les peces o de
mostres aleatòries, indicant en aquest cas la mida del lot. S'hauran de realitzar amb anterioritat a
l'execució dels revestiments, tant interior com exterior. Les proves es realitzaran amb els
broquets incorporats.

Tota la soldadura haurà de fer-se per soldadors, operadors de soldadura i puntejadors hàbils que
tinguin experiència adequada en els mètodes i materials a usar. Els soldadors hauran de ser
qualificats d'acord amb els requisits de la norma EN 287-1, dins dels sis mesos abans de
començar el treball a les canonades. En les Proves de Qualificació s'utilitzaran màquines i
elèctrodes similars als que s’hagin utilitzat en la seva fabricació. El Contractista haurà de
subministrar tots els materials i assumir les despeses de qualificació dels soldadors.

Control dels productes acabats. El fabricant indicarà el tipus de control total o estadístic que
realitzi per verificar el compliment dels apartats 1.03 Anells de junta i 2.02 D del present Plec i
dels articles 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 i 6.1.9 de l'EN-639, referents a llargàries, rectitud i uniformitat,
escairat, gruix de paret, broquets per a junta elàstica, i broquets per a junta soldada. Haurà
d'indicar el sistema i nomenclatura utilitzats per al marcat dels productes acabats. En el cas que
les canonades a subministrar estiguin dotades de junta elàstica haurà de realitzar l'assaig
especificat a l'art. 6.4.12 de l'EN 639, assaig de desviació angular i tallant.

Proves de les camises de xapa. D'acord amb allò disposat en l'art. 6.4.7 de l'EN 639, totes les
camises de xapa seran sotmeses a prova hidràulica. La pressió de la prova serà tal que produeixi
en la camisa una tensió del 75% del seu límit elàstic, no aplicant-se les reduccions permeses
sobre aquesta pressió en l'esmentat article. Les soldadures de les camises de xapa s'assajaran a

PLEC DE CONDICIONES APROVAT PER ATL IPO-011 versió 4.0

Per a tota mena d'elements (tubs, peces especials i gomes) i en aquells casos que no es realitzin
controls en totes les unitats, el fabricant haurà de subministrar informació dels plantejaments
estadístics que tingui adoptats per al control per lots de la seva fabricació, assenyalant les
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normes que segueix, mida de lots i de les mostres, criteris d'acceptació i rebuig, programa de
punts d'inspecció etc.

El Contractista serà responsable del cost originat per la substitució o reparació dels tubs i peces
malmeses.

Haurà de presentar informació dels resultats de l'autocontrol, a totes les seves fases, indicant
rebutjos que es produeixen, les seves causes i les mesures que adopta en aquests casos.

Els tubs s'apilaran tal com s'indica a l'article 3.01 d'aquest Plec.

També haurà de presentar el pla de proves que aplicarà als elements objecte del
subministrament, assenyalant referències de proves realitzades amb anterioritat en situacions
anàlogues.

PUNTALS. S'han de disposar puntals adequats a totes les peces especials i accessoris per tal
d'evitar ovalitzacions durant la manipulació i el transport. Els puntals s'han de mantenir fins que
s'acabin les operacions de reblert per als diàmetres de 1100 mm i superiors. En els diàmetre
inferiors a 1100 mm es poden retirar immediatament després d'estendre la peça.
8.2.02. CANONADES

8.2. PRODUCTES
8.2.01. GENERALITATS
Els tubs de formigó armat amb camisa de xapa embeguda i les seves peces especials hauran de
complir amb les normes EN 639, UNE-EN 641, l'articulat PECES ESPECIALS del Plec General d’
ATLL. i altres normes referenciades, sempre que no es modifiquin pel que especifiqui la present
secció.
Els tubs i peces seran del diàmetre i classe indicats i hauran de ser subministrats complets amb
paquets de cautxú, o amb juntes soldades segons s'indiqui en els Documents del Contracte, i
totes les peces especials i corbes s'hauran de subministrar segons s'indiqui en els Documents del
Contracte.
CIMENT. El ciment per a formigons i morters haurà de complir amb els requisits de la RC-97.
L'addició de cendra fina o putzolana com substitutiu del ciment no està autoritzada. El fabricant,
prèvia autorització de la Direcció d’Obra, podrà utilitzar additius que redueixin la relació aigua
ciment. Els additius hauran de complir la norma UNEEN 934-2, i hauran de ser compatibles amb
el ciment utilitzat. Es prohibeix la utilització de clorur càlcic com additiu.
MARQUES. El Contractista haurà de marcar els tubs i peces de manera llegible i indeleble,
segons allò indicat a l'art. 8 de l'EN 639, havent de tenir cada tub i peça una referència única que
permeti la seva identificació. El nombre de referència s'utilitzarà en el “As Built” de les obres per
assenyalar l'ordre definitiu en el que s'han situat els tubs i peces.
MANIPULACIÓ I APLEC. Els tubs i peces hauran de manipular-se a fàbrica amb eslingues
amples, dispositius enconxats, o d’altres acceptats per la Direcció d’Obra, dissenyats i construïts
per evitar danys als revestiments.
No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos o altres sistemes en contacte directe amb el revestiment
sense protecció adequada.
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TOLERÀNCIES EN DIÀMETRE INTERIOR. Per a diàmetres <=900 mm la tolerància mitjana en
el diàmetre interior no superarà els 6 mm, podent un valor individual assolir 12 mm. Per a
diàmetres compresos entre 1.000 mm i 1.200 mm el valor mig no superarà els 10 mm amb un
màxim individual del doble d'aquest valor. Per a diàmetres iguals o superiors a 1250 mm es
complirà allò disposat en la taula 2 de l'art. 6.1.2 de l'EN 639.
LA LLARGÀRIA DELS TUBS es correspondrà amb allò indicat en els documents del contracte. El
subministrador podrà proposar altres llargàries, sempre que no siguin inferiors a les indicades als
plànols, que els tubs puguin transportar-se amb facilitat, i que el gir admissible del disseny de la
junta no impliqui modificació en els radis del traçat dissenyat. En qualsevol cas, no es superarà la
llargària màxima de 7 metres.
RECTITUD I UNIFORMITAT DE SUPERFÍCIES. Es regirà per l'art. 6.1.4. de l'EN 639, entenent
que les toleràncies d'acceptació per a la uniformitat de les superfícies fan només referència a
oclusions d'aire. En el cas que els defectes estiguessin motivats per pèrdua o falta de beurada, la
reparació és obligada en tots els casos. El fabricant especificarà el procediment de reparació que
haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra.
ESCAIRAT. Els anells de junta en tubs rectes hauran de ser fabricats de manera que les
campanes i espigues siguin perpendiculars a l'eix del tub amb una tolerància de més o menys 6,0
mm quan es mesura des d'un costat del tub. El nucli de formigó ha d'estar a una distància
uniforme dels extrems dels anells de junta de campana i espiga, tal com figura als plànols. Les
juntes han d'estar fabricades de tal manera que després d'estendre el tub l'espai anul·lar entre els
formigons de dos tubs adjacents sigui com a mínim de 25 mm.
CONDICIONS DE DISSENY PER A BROQUETS DE JUNTA PER SOLDAR. El disseny dels
broquets garantirà que es compleixi el que s’especifiqui al paràgraf 6º de l'article 3.04 d'aquest
capítol, relatiu a la instal·lació de tubs.
Les corbes de radi gran en planta i alçat es poden fer mitjançant anells de junta bisellats, o per la
deflexió permesa a la junta comuna, o usant seccions curtes de tub, o per una combinació
d'aquests mètodes, però en cap cas es combinarà a la mateixa corba la deflexió a la junta amb
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els bisells. L'angle total màxim permès per a juntes bisellades serà de 5º per junta de tub. El
fabricant dissenyarà i garantirà que les juntes permetin construir les corbes amb el radi mínim
que figura en els plànols.
CONNEXIONS PER A CONTINUÏTAT ELÈCTRICA. Si s'especifica que les juntes han de
connectar-se, les armadures de reforç i la camisa de xapa s'han d'unir, soldant un mínim de dues
barres d'acer dolç de 10 mm de diàmetre entre el reforç exterior i els anells de junta en cada
extrem del tub, d'acord amb els detalls indicats als plànols.
PECES DE TANCAMENT I CORRECCIÓ. S'hauran de subministrar peces de tancament quan
calguin, de manera que permeti connectar trams de canonada ja instal·lada amb el que es troba
en execució.
El disseny d'aquestes peces haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra.
8.2.03. PECES ESPECIALS

Les unions embridades que vagin enterrades es protegiran recobrint els cargols i les brides amb
massilla anticorrosiva a base d'hidrocarburs amb càrregues inerts. L'esmentada massilla no ha
d’endurir-se ni esquerdar-se a baixes temperatures, ha de ser hidròfuga, impermeable i
antioxidant. Per subjectar la massilla a les brides i als cargols, s’encintarà la unió amb cinta
anticorrosiva, composta de teixit acrílic imputrescible impregnat amb additius antioxidants i
resistents als microorganismes, les arrels i l'envelliment, complint amb la norma DIN 30672 classe
A. La col·locació d'aquesta protecció serà posterior a la realització de la prova hidràulica, a fi de
poder detectar possibles fuites. Una vegada col·locada, i abans de procedir al reblert, es protegirà
mecànicament mitjançant morter de baixa dosificació.
El gruix de les brides tipus 05(brides cegues) per a DN> 1.200 i pressions de disseny d'1 Mpa i
1.6 Mpa es regirà per allò disposat en la norma AWWA C-207 taula 7.Per als casos que no
estiguin recollits en la norma UNE EN 1092-1 o a l’esmentada AWWA C-207, el Contractista
proposarà altres normes que cobreixin aquests casos, o presentarà els càlculs que avalin el gruix
de brida proposat.

Llevat que s'indiqui d'una altra manera en els Documents del Contracte, la fabricació de totes les
peces especials i accessoris es regiran per allò disposat en les Normes AWWA C-208, el manual
M11, i allò disposat a l'articulat PECES ESPECIALS del Plec General d’ ATLL.

Els cargols a utilitzar hauran de tenir un acabat amb tractament bicapa; una capa serà mitjançant
zincat i una altra de passivat bicromatizat, amb color final groc, essent el gruix total de 6 micres
com a mínim. La resistència a la corrosió del tractament serà de 200 hores en C.N.S. Els cargols i
espàrrecs portaran femella amb volandera plana, i hauran de tenir una llargària tal que
sobresurtin com a mínim de 6 mm de les femelles.

El revestiment exterior i interior haurà de ser de morter de ciment, amb el gruix indicat als plànols
i aplicat pneumàticament. A proposta del Contractista, el recobriment exterior podrà realitzar-se
en formigó armat, i en aquest cas el seu gruix serà igual al dels tubs adjacents, així com la seva
armadura exterior. La camisa de xapa resistirà la totalitat de la pressió de disseny, i per a la
determinació del seu gruix la tensió de treball no superarà els 105 Mpa.

Les juntes entre brides seran de polietilè flexible per a DN <= 600 mm. Per a diàmetres superiors,
les juntes seran elàstics de E.P.D.M. alimentari, amb ànima d'acer de perfil tipus G-St, adaptades
a les mesures de diàmetre i la pressió de disseny, per facilitar el seu centrat entre cargols.

Colzes. Llevat que s'indiqui d'una altra manera als plànols, el radi mínim dels colzes serà de 2,5
vegades el diàmetre nominal per a tubs de diàmetre més gran o igual d'1 m i d'1,5 vegades per a
tubs menors d'1 m i l'angle mitrat màxim permissible a cada secció del colze fabricat no haurà
d'excedir d'11-1/4 graus.
8.2.04. ACCESSORIS
BRIDES. Les brides es dissenyaran per a les diferents pressions de servei d'acord amb la norma
UNE EN 1092-1. La pressió mínima de disseny serà d'1 Mpa. Hauran de tenir les cares planes
corresponents als tipus 01 i 05 de la norma, i llevat que s'indiqui d'una altra manera se
subministraran perforades i amb els seus cargols. El Contractista presentarà a l’aprovació del
Director d'Obra el detall de les brides així com els de la seva unió al tub. El tipus d'acer a utilitzar
serà el S235JR de la taula 5ª de l’esmentada norma. Les brides se subministraran amb la cara
mecanitzada protegida mitjançant oli anticorrosiu, i les cares posterior i laterals tindran un
tractament de 15 micres d'imprimació fosfatant exempta de plom, i acabat mitjançant dues capes
d’epoxi de dos components, sense dissolvent, de 175 micres cadascuna.
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JUNTES SOLDADES PER A CONTENCIÓ D'ESFORÇOS LONGITUDINALS. On s'indiqui en els
plànols, en els casos que les empentes produïdes per colzes, caps extrems, reduccions i claus,
siguin suportats mitjançant fregament en els tubs adjacents, el Contractista proposarà el disseny
de la junta que faciliti la seva soldadura. El projecte determinarà el nombre de tubs soldats
necessaris per a la contenció de les empentes, així com els gruixos de camisa que permetin
suportar la tracció generada. No se superarà en el disseny el valor del 50% del límit elàstic de
l'acer de la camisa de xapa, o els 116 Mpa, el que sigui menor. L'àrea de la camisa d'acer es
podrà reduir progressivament des del punt de tracció màxima fins a l'extrem de la llargària
soldada. Tots les juntes soldades tant entre tubs, com entre aquests i l'element que produeix
l'empenta hauran de soldar-se amb soldadura a tope, o en el cas que la soldadura sigui de
solapament mitjançant doble cordó, és a dir interior i exteriorment.
8.2.05. RECEPCIÓ DE LOTS
Tenen per objecte la recepció sistemàtica dels lots. La recepció de lots podrà realitzar-se, segons
determini ATLL., en obra o a la mateixa fàbrica.
Totes les unitats de cada lot seran seleccionades per ATLL.

PLEC DE CONDICIONS

- 77

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

Per a la realització de les proves de recepció, a fàbrica o a obra, el fabricant o el Contractista
haurà d'aportar al seu càrrec tots els mitjans i personal que es precisi. Els assaigs de laboratori
que realitzi ATLL en organismes especialitzats aniran a càrrec de la propietat. Quan, com a
conseqüència de resultats incorrectes, calgui realitzar nous assaigs, les despeses corresponents
hauran de ser abonats pel Contractista.

Si algun resultat no és correcte es rebutjarà el lot. El Contractista podrà proposar realitzar
comprovacions peça a peça per a la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les
proves, el Contractista podrà proposar per a les peces rebutjades les mesures correctores que
solucionin l'incompliment, podent ser acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la
fàbrica de peces quedarà suspesa fins que s'adoptin les mesures necessàries que segons el
parer d’ ATLL garanteixin la no repetició dels defectes observats.

8.2.05.1. Tubs
El lot estarà format per un màxim de 100 tubs que hauran d'estar marcats conforme a l'art. 8 de
l'EN 639. S'assajarà i comprovarà:

Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control la recepció està condicionada a que les peces
es puguin col·locar sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de
fabricació.

a) Dimensions, rectitud, uniformitat i escairat en almenys dos tubs.

8.2.05.3. Gomes

Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot.

El lot estarà format per 100 unitats del mateix diàmetre o diàmetres pròxims. S'analitzarà:
a) Comprovació de les dimensions de dues juntes.
b) Tall longitudinal de dues juntes, comprovant que no es presenten porositats, materials
estranys ni defectes de cap tipus.
c) Duresa a dues juntes.
d) Trencament a tracció i allargament en trencament a dues juntes.
e) Envelliment accelerat a dues juntes.
f) Compressió set a dues juntes.
g) Resistència a l'ozó a dues juntes.

Si algun resultat no és correcte es realitzaran dues comprovacions més en dos tubs diferents.
Donat el cas que els resultats en els dos tubs siguin correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si en
un o en els dos no ho són. El Contractista podrà proposar realitzar comprovacions tub a tub per a
la seva acceptació. Per a aquest supòsit, i realitzades les proves, el Contractista podrà proposar
per als tubs rebutjats les mesures correctores que solucionin l'incompliment, podent ser
acceptades per la Direcció d’Obra. La producció de la fàbrica de canonades quedarà suspesa fins
que s'adoptin les mesures necessàries que segons el parer d’ ATLL. garanteixin la no repetició
dels defectes observats.
b) Prova de fissuració i d'esgotament en almenys un tub, d'acord amb la Instrucció de
l'Institut Eduardo Torroja (ITHAP).
Si els resultats de la prova no són correctes, es procedirà segons els articles 52.2.1. i 52.2.2. de
l’esmentada instrucció per a l'acceptació o rebuig del lot.
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs
es puguin col·locar sense dificultats i que les proves en rasa no posin de manifest defectes de
fabricació.
8.2.05.2. Peces
El lot estarà format per un màxim de 10 peces, que hauran de tenir alguna identificació que faciliti
el control. S'assajarà i comprovarà:
a) Dimensions i toleràncies en almenys dues peces.
b) Estat dels revestiments interiors i exteriors en almenys dues peces.
c) Prova d'embocadura en almenys dues peces.
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot.
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En el cas que el subministrament inclogui juntes de dues dureses els assaigs d) i e) es realitzaran
en cadascuna de les dues parts de cada junta.
Si tots els resultats són correctes s'acceptarà el lot.
Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos similars; donat el cas que tots dos siguin
correctes s'acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els dos no ho són.
Atès el caràcter destructiu d'aquests assaigs no es faran recepcions individuals, excepte per als
assaigs de dimensions, que el Contractista podrà proposar realitzar-la goma a goma.
Atès el caràcter de mostreig molt limitat del control, la recepció està condicionada a que els tubs i
peces es puguin col·loca sense dificultat i que les proves en rasa no posin de manifest defectes
de fabricació.

8.3. INSTAL·LACIÓ DE TUBS
8.3.01. TRANSPORT, MANIPULACIÓ I APLEC
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Per al transport els tubs es col·locaran en posició horitzontal sobre bressols o llistons, de manera
que es garanteixi la seva immobilitat. Si s'utilitzen cables d'acer per a aquest fi, aquests han
d'estar enconxats per evitar danys.

prepararan les excavacions necessàries a les mateixes per retirar els dispositius de manipulació
una vegada estès el tub.

La descàrrega s'efectuarà amb eines apropiades seguint les instruccions del fabricant. Els equips
de manipulació han de ser autoritzats pel director d'obra. Tots els elements en contacte amb el
tub tindran proteccions elàstiques.

Si es donés la circumstància que el suport del tub per qüestió de disseny fora de formigó,
s'instal·larà el tub sobre solera recta de formigó mitjançant suport de peces prefabricades del
mateix material i una vegada col·locat el tub sobre els esmentats suports es procedeix al
formigonat complet amb un formigó prou fluid per poder formigonar des d'un únic costat, garantint
així la completa expulsió de l'aire i el suport total del tub sobre el llit de formigó. En el cas que el
desnivell fora més gran del 10% es podrà col·locar el tub sobre la solera recta de formigó donantli suport en la seva generatriu i deixant lliure la campana, confiant la sortida de l'aire al pendent
existent.

Els tubs s'inspeccionaran a la seva arribada a obra i els malmesos es retiraran; el director d'obra
decidirà si poden ser reparats o es rebutgen definitivament. La reparació efectuada conforme a
instruccions del director d'obra o en el seu cas la substitució del tub, no suposaran cap cost
addicional per a la propietat.

Cal fer l’estesa de cada tub en l'ordre i posició indicats en el programa d'estesa. Als trams gairebé
horitzontals es tindrà especial cura a comprovar amb nivell de bombolla que es respecti el
pendent mínim. Excepte en els trams curts que autoritzi la Direcció d’Obra els tubs s'estendran
cap a dalt en desnivells que excedeixin el 10% de pendent.

L'aplec es farà en posició horitzontal. Els tubs de diàmetre igual o més gran que 1.000 mm només
podran aplegarse en una filada; entre 500 i 800 mm en 2 filades i els de 300 mm i 400 mm en 3
filades. El terreny de suport estarà anivellat i cada tub de la primera filada estarà calçat en
almenys quatre punts.

Els tubs que s'estenguin en terrenys descendents hauran de ser bloquejats i fixats fins que es
col·loqui el tub següent.

Els tubs no es transportaran fins que el formigó hagi assolit una resistència d'almenys 25 Mpa.
Com a mesura de precaució, es procurarà un bon condicionament dels accessos als talls.

Els tubs de les filades superiors es recolzaran exclusivament sobre els fusts, evitant d'aquesta
manera malmetre les campanes. El temps d'aplec en obra serà el menor possible.
Per als tubs de junta flexible, les juntes de goma s'emmagatzemaran a cobert i en envasos
tancats fins a la seva ocupació; es complirà allò indicat a l’UNE-EN 681-1.
8.3.02. ESTESA DE TUBS
Abans de col·locar el tub a la rasa, cada tub o accessori s'inspeccionarà detalladament per
assegurar-se que no hi ha seccions danyades i s'eliminaran protuberàncies, restes de soldadura i
qualsevol altre petit defecte. A més haurà de ser netejat completament de qualsevol substància
estranya que s'hagi dipositat i caldrà mantenir-lo net a partir d'aquest moment.

On calgués modificar l'alineació del tub a causa d'obstacles imprevistos o d’altres causes, el
director d'obra podrà canviar l'alineació i/o rasant. Aquest canvi es podrà fer per la deflexió de les
juntes, però en cap cas la deflexió podrà superar la màxima indicada pel fabricant de tubs.
No s'instal·larà cap tub sobre un suport en el que hagi penetrat el gebre ni quan hagi perill de
formació de gel o penetració de gebre. No es permetrà el muntatge de tubs llevat que es pugui
garantir que la rasa s'omplirà abans que es formi gel o gebre.
A mida que avanci l'estesa de tubs, el Contractista mantindrà el seu interior lliure de runa, restes
de morter, pedres, branques, etc. Les obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats s'hauran de
tancar durant qualsevol interrupció dels treballs, però garantint que davant una eventual
inundació de la rasa el tub no pot flotar. La canonada haurà d'estar perfectament neta de
qualsevol resta abans de procedir a la prova hidrostàtica.
8.3.03. UNIONS AMB JUNTES ELASTOMÉRIQUES

L’estesa del tub es farà directament sobre el material del llit de suport. No es permetrà cap suport
estrany sota el tub i el reblert de suport garantirà que el tub recolzi al llarg de tota la seva
generatriu inferior per a la qual cosa ha d'estar perfectament anivellat i enrasat; a aquest efecte
es comprovarà l'anivellament amb una corda tensada entre els extrems on es col·locarà el tub, o
per un altre procediment d'igual o major efectivitat.
Es faran sobreexcavacions a les campanes prou àmplies perquè el tub no recolzi en els extrems i
perquè es puguin executar còmodament tots els treballs necessaris en la unió. També es
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Cada tub s'ha de centrar i alinear perfectament amb l'adjacent i han d’unir-se mitjançant una força
axial progressivament usant les eines apropiades que varien en funció del diàmetre dels tubs. Per
al correcte enllaç i estanqueïtat de la unió cal que el tub entrant es trobi suspès i concèntric amb
el tub ja instal·lat. La separació mesurada radialment entre l'interior de la campana i l'exterior de
l'espiga no haurà de ser superior a 3,25 mm per a anells de junta de diàmetre igual o superior a
17 mm i 2,5 mm en els altres casos.
Per vèncer l'esforç de connexió es poden utilitzar tiradors o palanques mecàniques o bé tiradors
hidràulics fins on permeti la potència d'aquests. Poden col·locar-se tràctels sempre que es
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prengui la precaució que la tracció no desviï o impedeixi la concentricitat i alineació del tub. A
partir de 800 mm de diàmetre es poden utilitzar màquines juntatubs especialment dissenyades
per unir tubs de gran diàmetre. De qualsevol forma el Contractista presentarà al director d'obra
per a la seva aprovació el sistema d'unió de tubs.
En cap cas es permetrà inclinar el tub per inserir l'espiga a la campana; està prohibit l'ús de la
màquina excavadora per suspendre i empènyer el tub simultàniament.
Els passos a seguir per executar la unió són:
- La part femella del tub col·locat es netejarà acuradament i es lubricarà amb un lubricant de
base vegetal indicat pel fabricant.
- Netejar completament l'extrem d'espiga del tub i lubricar-lo, en particular l'allotjament de
l'espiga.
- Col·locar acuradament l'anell de junta lubrificat.
- “Igualar” la tensió de la junta recorrent la circumferència sencera diverses vegades amb un
objecte rodó llis entre l'endoll i la junta.
- Una vegada endollats els tubs, cal inserir a l'espai lliure un “calibre sensor” o galga i cal
moure’l al voltant de la perifèria de la junta per detectar qualsevol irregularitat a la posició de
l'anell de cautxú. Si no es pot “sentir” la junta en tot el perímetre cal desendollar la unió. Si a
criteri del Director d'Obra la junta no s'ha danyat es pot usar de nou però tornant a lubricar tots
els elements com si fos l'operació inicial.
- Una vegada comprovada la junta es donarà la deflexió necessària per a ajustar el tub a la
seva posició definitiva, repetint l'operació amb el "calibre sensor".

Abans de començar la soldadura qualsevol punt auxiliar utilitzat en l'operació d'estesa haurà de
ser eliminat. Cal distribuir uniformement al voltant de la circumferència l'espai anul·lar entre les
superfícies d'unió de campana i espiga al. Aquest espai no excedirà de 3,2 mm en qualsevol punt
al llarg de tota la circumferència.
El solapament normal en alineació recta serà com a mínim de 40 mm. El solapament mínim serà
de 25 mm o tres vegades el gruix de la campana (el més gran de tots dos) i la distància entre
l'extrem de l'espiga i la tangent més pròxima a la corba de la campana serà d'almenys 25 mm.
La soldadura s'executarà sempre amb el tipus d'elèctrode i les mides utilitzats en el procés
d'homologació. Cada pas es martellejarà per alleujar tensions i cal eliminar tota l'escòria del
procés de soldadura abans d'executar la passada següent. Els elèctrodes es protegiran
perfectament de la intempèrie usant-se recipients adequats perquè no absorbeixin humitat.
Llevat que els plànols indiquin soldadures de filet doble, les soldadures "in situ" es poden fer per
l'exterior o per l'interior del tub. Si el tub és de diàmetre inferior a 1.000 mm es faran per l'exterior.
Si la soldadura és de filet doble, la distància entre ambdós serà al menys de 5 vegades el gruix
de la boquilla.

8.3.04. UNIONS AMB JUNTES SOLDADES

Tan aviat com sigui possible, s'han de provar totes les juntes soldades “in situ” pel procediment
d'inspecció de líquids penetrants. Independentment del nombre de passades amb el qual s'hagi
realitzat el cordó no s'admetrà qualsevol senyal indicadora que aparegui a la prova. Tots els
defectes hauran de ser retirats a cisell, soldats i provats de nou. Immediatament després de
comprovada els espais exteriors de la junta, es recobriran d'acord amb les especificacions
d'aquest Plec.

Abans del començament dels treballs es procedirà a homologar tant al procés de soldadura com
els soldadors, d'acord amb les normes EN 288-1 i EN 287-1.

8.3.05. UNIONS AMB JUNTES DE BRIDES

El procediment de soldadura serà el de soldadura per arc amb elèctrodes revestits. El
Contractista proposarà la seqüència d'execució de la junta, el nombre de passades i el diàmetre
dels elèctrodes. El nombre de passades no serà inferior a 2 en qualsevol cas; els elèctrodes
seran E-6010 per a gruixos iguals o menors de 6 mm i E-7018 per a gruixos majors de 6 mm
(classificació AWS).
No se soldarà quan la temperatura ambient sigui inferior a –18ºC o quan les superfícies a soldar
estiguin humitejades per pluja, condensació o gel, o durant períodes de vent fort, llevat que el
soldador i els elements a soldar estiguin convenientment protegits.
A part de les condicions ambientals, la temperatura del metall en una distància de 75 mm o 4
vegades el gruix de l'element més gruixut a soldar (el més gran de tots dos) a cada costat de la
unió serà almenys 10ºC; per la qual cosa caldrà preescalfar el metall a la zona esmentada abans
de procedir a la soldadura; la temperatura que s'exigeix haurà de mantenir-se durant tota
l'operació de soldadura.

PLEC DE CONDICIONES APROVAT PER ATL IPO-011 versió 4.0

Abans d'acoblar la junta, les cares de les brides s'han de netejar completament de tot material
estrany mitjançant brotxes de filferro mogudes a motor.
La goma haurà d'estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat
sense que s’hagin de forçar. Tots els perns s’hauran de prémer en una successió progressiva
diametralment oposada i ajustades a un valor donat de moment torsional, mitjançant d'una clau
de torsió apropiada, aprovada i calibrada. Els moments de collat s'aplicaran a les femelles
exclusivament.

8.3.06. CONNEXIÓ PER A CONTINUÏTAT ELÈCTRICA

PLEC DE CONDICIONS

- 80

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

Excepte si s'especifica d'una altra manera, totes les juntes s'han de connectar d'acord amb els
detalls indicats als plànols. Cal netejar el tub fins a deixar el metall nu, brillant, en el punt on
s'instal·li la connexió.

8.3.07. RECOBRIMENT EXTERIOR DE JUNTES
Una vegada comprovada favorablement la unió (soldada o flexible) i realitzada la connexió
elèctrica en el seu cas, caldrà omplir completament tot l'espai anul·lar exterior entre els tubs amb
beurada de ciment aplicada amb l'ajuda de bandes de jute, tela burda extraforta o teixits
especials de plàstic.

Una vegada s’ha reblert la rasa completament, l'espai interior de la junta s'omplirà amb morter de
consistència ferma barrejat en la proporció d'una part de ciment i dos de sorra en el cas de tubs
de diàmetre igual o més gran que 1.200 mm. Per a diàmetres inferiors les juntes han de venir
protegides amb una pintura epoxi aplicada amb un gruix no inferior a 300 micres i que sigui
compatible per estar en contacte amb aigua potable (Reial decret 140/2003 de 7 de febrer).
Caldrà aplicar el morter ben ajustat en el forat de la junta i caldrà allisar-lo amb una plana a ras
amb el nivell de la superfície interior, i el material sobrant serà retirat. En cap punt haurà de
quedar un forat o sortint de morter superior a 1,5 mm.

La beurada es composarà d'una part de ciment i no més de dues parts de sorra, barrejades
completament amb aigua fins a una consistència de crema espessa. La relació aigua-ciment no
serà superior a 0,5 i s'utilitzaran additius superfluidificants per a l'elaboració de la beurada. Abans
d’omplir aquest espai anul·lar, cal rentar-lo amb aigua de manera que la superfície de la junta que
estarà en contacte amb la beurada estigui completament humida quan es vessi aquesta. Cal
omplir la junta amb la beurada abocant-la només d'una banda i cal agitar amb una barra flexible o
bé vibrar-la per fer que la beurada ompli completament l'espai de la junta al moure's cap a sota
d'una banda del tub, passant al voltant del fons del tub i pujant per la banda oposada. Cal
completar el reblert de la junta en una única operació, amb cura de no deixar cap espai sense
omplir.
Les bandes de jute, tela burda extraforta o teixits especials de plàstic han de ser prou forts per
contenir la beurada i resistir les agitacions de posada en obra, i han de permetre que s'escapi
l'excés d'aigua. Es tallen en cintes de 25 cm d'ample amb ranures a les vores exteriors per
passar cintes metàl·liques. Se centren sobre l'espai de la junta deixant amplades
aproximadament iguals sobre cada extrem dels tubs i s'amarren a aquests amb les cintes
metàl·liques. El Contractista podrà proposar a la Direcció d’Obra altres procediments per a la
contenció de la beurada.
Els recobriments exteriors de les juntes flexibles, hauran de realitzar-se en juntes que estiguin
almenys a una distància de tres juntes d'on s'està estenent el tub, i el reblert amb terres
s'executarà quan el morter de reblert de juntes tingui una resistència no inferior a 20 N/mm2.
Per a les juntes soldades, cada 36 m aproximadament quedarà una junta encaixada perfectament
però sense soldar. Una vegada efectuat el reblert fins a 30 cm per damunt de la generatriu dels
tubs adjacents soldats, es procedirà a la soldadura de la junta no soldada, a la seva comprovació,
i a la posterior execució de la junta exterior. Aquesta operació està motivada per la prudència que
s’ha d’observar perquè per efecte de les variacions de temperatura no es produeixin fissures no
desitjades a la canonada. La xifra de 36 m és revisable més o menys en funció del valor de la
variació de temperatura i de les seqüències dels treballs.

8.3.08. JUNTA INTERIOR
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ANNEX
CRITERI DE DISSENY DELS TUBS
Els tubs de formigó armat amb camisa de xapa embeguda es calcularan d'acord amb la
"Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat".
La màxima tensió de l'acer tant per a la camisa de xapa com per als rodons serà de 120 Mpa o
fyk/2, el que sigui menor.
Mínim recobriment per a l'armadura exterior 30 mm.
Resistència característica del formigó > 35 N/mm2.
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9. TUBS D'ACER. FABRICACIÓ DE PECES ESPECIALS
9.1.05. GARANTIA DE QUALITAT

9.1. GENERALITATS
9.1.01. CONDICIONS GENERALS
El Contractista haurà de fabricar, instal·lar i sotmetre a prova tots els colzes, corbes, reductors,
tes, encreuaments, boques, tubs diversos i altres peces especials fabricades de planxa d'acer,
d'acord amb els requisits dels Documents del Contracte.
9.1.02. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA
Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes Especificacions, tot treball aquí
determinat haurà de complir amb o excedir els requisits dels documents següents, sempre que
les esmentades condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció.
Normes

PROVES A LA FÀBRICA DE LES PECES ESPECIALS FABRICADES.
Al completar les soldadures, però abans del revestiment interior i el recobriment exterior, cada
peça recta especial d'acer es taponarà amb brides cegues i es provarà a 1,5 vegades la pressió
de disseny, llevat que la peça estigui fabricada amb tub que ja ha estat comprovat.
El fabricant podrà optar per realitzar les proves amb aire a pressió (2 Kg/cm2), comprovant
l'estanqueïtat amb aigua sabonosa.
Podrà realitzar-se també qualsevol de les proves indicades en mostres seleccionades
aleatòriament de cada lot establert, previ acord del fabricant amb ATLL.
No es permetrà aplicar el revestiment exterior de morter sobre una junta soldada abans d'efectuar
la prova hidrostàtica; no obstant això, el folro interior de morter es pot aplicar sobre una junta
soldada abans de la prova de pressió hidrostàtica, però en aquestes condicions, cal mantenir el
tub o peça especial a les proves de pressió especificades per un període no menor de 30 minuts.

-

ANSI-AWWA C-208: “Dimensiones y fabricación de accesorios para tuberías de
agua”.

9.2. PRODUCTES

-

AWWA M-11: “Tubos de acero para agua. Normas para diseño y instalación”.

9.2.01. GENERALITATS

-

ASME B31.3: ”Process piping”.

A més del que s’especifica a les seccions corresponents de canonades del present Plec es tindrà
en compte el que segueix.

-

UNE-EN 571: “Ensayos no destructivos. Ensayos para líquidos penetrantes.
Parte 1: principios generales”.

-

DIN 30672: 2000: “External organic coatings for the corrosion protection of buried
and immersed pipelines for continuous operating temperatures up to 50ºC. Tapis
and shrinkable materials”.

9.1.03. DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA
Tant la canonada com les peces especials les subministrarà el mateix fabricant. Per tant els
documents a presentar es troben especificats a les corresponents seccions per a canonades
d'acer del present Plec.
9.1.04. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS SUBMINISTRADORS DE PECES
ESPECIALS
Igual que per a l'article anterior, és d'aplicació tot el que s’exigeix a les seccions corresponents
per a canonades d'acer del present Plec.

PLEC DE CONDICIONES APROVAT PER ATL IPO-011 versió 4.0

Les peces especials hauran de tenir el mateix folro interior que els tubs adjacents. Pel que
respecta al recobriment exterior, en el cas de canonades de formigó armat amb camisa de xapa
el recobriment exterior també serà idèntic al dels tubs adjacents.
Pel que respecta a les canonades metàl·liques, el recobriment és similar però no idèntic, ja que el
recobriment del tub és de polipropilè i el de les peces especials de polietilè.
Les peces que no es puguin folrar mecànicament, es folraran a mà. Les peces es podran fabricar
de tubs que ja han estat revestits mecànicament, i les àrees que resultin danyades en el procés
de fabricació de la peça es repararan a mà. El fabricant especificarà detalladament tots els
procediments que utilitzarà per a aquestes operacions.
Els colzes i les peces especials de canonada d'acer que no provinguin de tub fabricat han de ser
revestits amb polietilè en bandes sistema tricapa en conformitat amb la norma DIN 30672.
El sistema tricapa consta de:
- Imprimació adherent per a la cinta anticorrosiva.
- Cinta de polietilè anticorrosiva amb adhesiu per adherir a l'acer amb imprimació.
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-

Cinta de polietilè de protecció mecànica, autoadhesiva per aplicar sobre la cinta de protecció
anticorrosiva.

El gruix total del sistema no serà inferior a 2,5 mm. Per a la seva aplicació se seguiran els
següents passos:

DISSENY
Quan la peça especial es fabriqui a partir d'un tub, el gruix mínim de la paret del mateix serà el
major valor determinat per les següents fórmules.

Preparació de la superfície: Amb raig al SA 2 1/2. La superfície ha de quedar lliure
d'humitat

T (1) =

Aplicar una fina capa d'imprimació amb brotxa o corró.

Sent,
T
D
I
Sw
St
Pw
Pt

Aplicar la cinta anticorrosiva sobre la peça imprimada sense esperar que s’hagi assecat la
imprimació. S'enrotllarà en espiral amb el solapament que s'especifiqui (funció del gruix a
aconseguir) però no inferior a 25 mm o el que especifiqui el fabricant. Durant l'operació d'enrotllat
es mantindrà la tensió i angle precisos per afavorir l'adherència i evitar plecs.
Aplicar la cinta de protecció mecànica. S'enrotllarà en espiral sobre la cinta anticorrosiva en el
mateix sentit i amb el solapament que s'especifiqui, mantenint també la tensió i l'angle precisos
per afavorir l'adherència i evitar arrugues.
En les superfícies irregulars de les peces, s'utilitzaran cintes adequades complementant el
sistema tricapa perquè facin un efecte de màstic que afavoreixi l'aplicació del sistema.
Totes les soldadures que no han estat assajades prèviament en la condició de tub han de ser
assajades segons l'apartat 10.5 de la norma EN 10224 tal com indica l'apartat 8.4 de l’esmentada
norma.
S'assajaran pel procediment de líquids penetrants excepte el 15% que s'efectuarà per assaig
radiogràfic conforme a la norma EN 1435.
Igualment es verificaran els controls dels articles 10.6 i 10.7 de la mateixa.
Tal com s'indica als articles corresponents de les seccions per a canonades, el radi mínim dels
colzes serà 2,5 vegades el diàmetre nominal per a tubs de diàmetre igual o més gran que 1 m. i
1,5 vegades per als menors d'1 m. L'angle unitari màxim permès no haurà d'excedir d'11-1/4
graus.
Els extrems de les peces seran com els tubs als quals s'uneixen. L'encaix entre tub i peça ha de
ser igual a l'existent entre tubs.

9.3. EXECUCIÓ

Pw D/2
-----------I / Sw

T (2) =

Pt . D/2
------------I / St

= Gruix de la paret del cilindre en mm
= Diàmetre exterior del cilindre d'acer en mm
= Límit elàstic de l'acer en Mpa
= Factor de seguretat de valor 2,15
= Factor de seguretat de valor 1,875
= Pressió de servei
= Pressió màxima de treball inclòs cop d'ariet

En cap cas:
I/2,15 serà més gran que 120 Mpa
ni I/1,875 serà més gran que 150 Mpa
En cap cas els gruixos seran menors que els indicats a continuació:
DN ≤ 600 mm
600 < DN ≤1.200 mm
1.200 < DN ≤1.600 mm
1.600 < DN ≤1.800 mm
1.800 < DN ≤2.000 mm

T = 5 mm
T = 7 mm
T = 8 mm
T = 10 mm
T = 12 mm

El càlcul dels reforços per a les peces especials es farà d'acord amb el manual M-11 de la AWWA
(capítol 13), tenint en compte el següent:
El valor de P utilitzat serà el més gran d'1,25 Pw o 0,9375 Pt
Quan resulti el PDV més gran que 6000, amb la finalitat d'evitar l'ocupació de "Crotch Plate" es
podrà dimensionar segons el codi ASME B 31.3, article 304.3.3.
Quan un tub s'instal·li sobre suports de pilars, haurà de dissenyar-se de manera que es limiti
l'esforç longitudinal a 70 Mpa i es dissenyarà d'acord amb el capítol 7 del manual AWWA M-11.

Són d'aplicació totes les mesures especificades als articles corresponents de les seccions per a
canonades del present Plec.
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10. PROVA DE PRESSIÓ DE LA CANONADA:
Es farà bàsicament d'acord amb la norma EN 805:2000.
Pressió de prova
Partim de la base que en tots els projectes d’ATLL es calcula el cop d'ariet.
Essent,
STP
=Pressió de prova (Kpa)
MDPc =Pressió màxima de disseny (Kpa) amb cop d'ariet calculat
STP = MDPc + 100 Kpa
Prova principal de pressió
Després de l'etapa preliminar que més endavant es descriurà, es procedeix a augmentar la
pressió d'una manera constant i gradual amb increments de pressió que no superin els 0,1
N/mm2 per minut.
Un cop assolida la pressió de prova (STP), es desconnecta el sistema de bombeig, no permetent
l'entrada d'aigua durant 1 hora. En acabar aquest període es mesura el descens de pressió.
Cal complir que:

Si no es compleix qualsevol dels dos requisits, es tornaran a repassar tots els elements de la
canonada, en els que pugui haver acumulació d'aire o pèrdua d'aigua. Segons el tipus de material
que es tracti (revestiment de formigó o morter) s'incrementarà el temps de la prova preliminar per
si no s'hagués saturat prou el revestiment. Una vegada preses aquestes mesures es torna a
realitzar l'assaig. En el cas que no sigui satisfactori, el director de l'obra indicarà les mesures a
adoptar.
Aquestes poden ser:
Optar en el cas de la canonada de PE pel mètode alternatiu segons A.27 de la norma EN 805.
Per a qualsevol mena de canonada disminuir la llargària dels trams de prova, intentant delimitar el
problema, estudiant a consciència el perfil per veure els punts més probables on s'hagin format
punts alts relatius.
Cal advertir que el procediment de prova es basa en què no es permet cap fuga en la canonada.
El factor 1,2 de la fórmula contempla precisament la possibilitat de bosses d'aire.
Prova preliminar
Té per objecte:
- Estabilitzar la part de la conducció a assajar permetent la major part dels moviments
dependents del temps.
- Expulsar l'aire.
- Aconseguir la saturació apropiada en els materials absorbents (formigó, morter).
- Permetre l'increment de volum en canonades flexibles.

∆P < 0,02 N/mm2

En aquesta etapa la pressió ha de portar-se fins a la pressió normal de funcionament sense
sobrepassar la STP.

Assolit aquest requisit, a continuació s'injecta aigua fins a assolir la pressió de prova (STP),
mesurant el volum injectat. Cal verificar:

La durada de la prova depèn de la llargària del tram, del diàmetre de la canonada i del material.
Serà el director d'obra qui en faci l’estimació, però com ja s'ha indicat en l'apartat de la prova
principal, aquesta estimació pot resultar insuficient, per la qual cosa en cas que els resultats de la
prova principal no siguin satisfactoris és prudent prolongar-la abans d'efectuar una segona prova.
La conducció s’ha de revisar perfectament abans del començament de la prova preliminar
(ventoses, desguassos, juntes, ancoratges, etc.).

∆V ≤1,2 V∆p (1/Ew + D/eEr)
Essent,
∆V
= Pèrdua d'aigua admissible en litres
V
= Volum del tram que es prova en litres
∆P
= 0,02 N/mm2
Ew
= Mòdul de compressibilitat de l'aigua 2,1 x 103 N/mm2
Er
= Mòdul d'elasticitat del material de la canonada
Fosa 1,70 x 105 N/mm2
Acer 2,1 x 105 N/mm2
Formigó 2 a 4 x 104 N/mm2
PE 1.000 N/mm2 (curt termini)
D
= Diàmetre del tub en mm
e
= Gruix del tub en mm
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L’emplenat es farà lentament i si és possible a partir del punt més baix del tram de prova. Una
vegada plena d'aigua la canonada, els increments de pressió no superaran els 0,1 N/mm2 per
minut.
Durant la prova es recorrerà constantment la traça del tram per si de cas s'observa alguna fuita
d'aigua. També es controlaran constantment les ventoses, desguassos i juntes.
El director del projecte decidirà els trams de prova atenent als múltiples factors que condicionen
la seva elecció, pel que és impossible especificar la seva llargària en aquest plec, però el factor
més condicionant és la facilitat de subministrar aigua a la canonada de la manera més senzilla
possible.
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11. POSADA EN SERVEI DE LA CANONADA
D'acord amb el que s'estableix al RD 140/2003, abans de la posada en funcionament de la
conducció, es realitzarà un rentat i desinfecció del tram afectat amb alguna de les substàncies
que preveu el Reial Decret.
Prèviament a la desinfecció s'efectuarà un rentat de la conducció per eliminar pels punts baixos
restes de terra que hagin pogut quedar a la canonada. Aquest rentat s'efectuarà amb aigua
potable.
La desinfecció de la xarxa es farà d'acord amb l'article 12 de la norma EN 805:2000.
L'elecció del desinfectant es farà d'acord amb la taula A.3 de l’esmentada norma.
En principi i d'entre els tres procediments indicats a la norma, s'escollirà el procediment estàtic
(article 12.4.3), que permet simultaniejar la desinfecció amb la prova principal de pressió de la
conducció.
En qualsevol cas, i en funció de la llargària, diàmetre i material de la canonada a desinfectar i de
les característiques de l'aigua (pH, duresa, etc.) el Director de l'obra, d'acord amb els serveis
responsables de la xarxa d’ATLL escollirà el tipus de desinfectant, la seva concentració i el temps
de contacte necessari.
Després de l'operació de desinfecció i tal com indica l'article 12.5 de la norma, es realitzaran els
assaigs necessaris per comprovar la conformitat microbiològica de l'aigua.
A la fi, es compliran les especificacions complementàries indicades a l'article 13 de la norma.
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-

EN 1074-1 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de
verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales”.

-

EN 1074-2 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de
verificación apropiados. Parte 2: Válvulas de seccionamiento”.

-

UNE-EN 1074-3 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos
de verificación apropiados. Parte 3: Válvulas antirretorno”.

-

EN 1074-4 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de
verificación apropiados. Parte 4: Purgadores y ventosas”.

-

UNE-EN 1074-5 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos
de verificación apropiados. Parte 5: Válvulas de control”.

-

“Swedish Standard SIS 05.59.00. Pictorial Surface. Preparation Standard for Painting Steel
Surfaces (última edición). Swedish Standard Institution”.

-

“Escala Europea de Corrosión”.

-

UNE 48103: 2002. “Pinturas y barnices: colores normalizados”.

-

Reglamentos de Recipientes a Presión:

-

UNE-EN 10088 “Aceros Inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables”.

-

UNE-EN 1092-1: “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y
piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”.

12.1.02. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA

-

“Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de ATLL”.

Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes especificacions, tot treball aquí
determinat haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents següents, sempre que
les esmentades condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció.

-

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Ministerio de Industria)”.

-

“Reglamento Electrotécnico para Alta Tensión”.

Normativa d'aplicació

-

“Instrucciones Complementarias, denominadas Instrucciones MIBT, con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”.

-

“Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía
(Ministerio de Industria)”.

-

“Recomendaciones IEC (International Electrotechnical Comission)”.

12. EQUIPS
12.1. GENERALITATS
12.1.01. CONDICIONS GENERALS
Les especificacions que s’inclouen en el present apartat “EQUIPS”, s’han d’entendre com a
especificacions generals i seran d’aplicació sempre i quan el projecte no inclogui altres
especificacions particulars més concretes.
El Contractista serà responsable del subministrament, transport, construcció, posada en servei i
garantia de les instal·lacions així com del seu funcionament durant els períodes de posada en
marxa i proves de funcionament. A més serà obligació del Contractista aportar l'assistència
tècnica i els serveis de conservació durant el període de garantia.
La designació o acceptació d'una marca comercial i model per part d’ATLL no exclou la
responsabilitat del Contractista quant a la garantia del producte.
Els fabricants d'equips hauran de disposar d'un sistema que asseguri la qualitat complint la norma
EN ISO 9001 o 9002 segons procedeixi. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà
d'estar acreditat conforme a les normes EN45011 o EN45012, segons correspongui.
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb aigua potable hauran de
complir allò disposat al Reial Decret 140/2003 de 7 de Febrer. El fabricant haurà de facilitar la
documentació exigida a l'annex IX de l’esmentat decret, en el que figurarà el número de registre
sanitari de l'empresa i el número del registre sanitari del producte o la seva autorització per a ús
en contacte amb aigua per a consum humà.

-

EN 736-1 “Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas”.

-

EN 736-2 “Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas”.

-

EN 736-3 “ Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos”.
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-

“Normas UNE, aplicables a las instalaciones eléctricas en general (Instituto Nacional de
Racionalización y Normalización)”.

-

“Normas CENELEC (Comité Europeo para la Normalización Electrónica)”.

-

EN 60204-1 del CETOP (Comité Europeo de las transmisiones oleohidráulicas y
neumáticas).

12.2.02. CANONADES I PECES ESPECIALS
En general es complirà amb el que especifiqui el Plec de Prescripcions per a canonades d’ATLL,
secció canonades d'acer i peces especials.

12.2 INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES I EQUIPS

Per a diàmetres menors o iguals de 800 mm s'utilitzarà canonada d'acer inoxidable AISI-316 amb
un gruix mínim de 4 mm. Per a canonades de diàmetres iguals o majors de 1.000 mm, seran
d'acer amb revestiment interior de morter de ciment en els diàmetres que sigui factible i amb
revestiment de pintura epoxi a la resta.

12.2.01. GENERALITATS

La pressió mínima de servei a contemplar serà d'1 Mpa.

Els equips compliran amb el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer.
Les parts mecanitzades i no pintades vindran de fàbrica amb una protecció de compost
anticorrosiu fins que s'instal·lin.

Les unions seran embridades o soldades a tocar, excepte en canonades de diàmetre igual o
menor a 50 mm que seran roscades. Les soldadures s'assajaran al 85% mitjançant líquids
penetrants, i el 15% es radiografiaran (Normes EN 571-1 i EN 1435). La qualificació de les
soldadures per radiografia serà blau o negre segons la UNE 14-011.

Les bombes vindran equipades amb tancaments mecànics. El fabricant indicarà el tipus de
proves a efectuar, tenint en compte que com a mínim s'efectuaran les DIN1994 per a assaigs de
recepció i rendiment. Amb vistes al manteniment es preveurà que tots els equips de la instal·lació
vagin entrant en servei alternativament de manera que tinguin un envelliment similar.

Les brides compliran la norma EN 1092-1 (Brides i les seves unions). Els tipus a utilitzar seran
tipus 01 (brida plana per soldar) i tipus 05 (brides cegues). Encara que s'utilitzi acer inoxidable,
podran col·locar-se brides EN 1092-1 (Acero 235JR), tenint la prudència d'utilitzar un elèctrode
apropiat, atès que l'acer inoxidable és 316, serà un elèctrode 316-15 en la nomenclatura AISI.

La capacitat dels compressors serà tal que la relació entre temps de funcionament en càrrega i
temps de funcionament total (càrrega més buit) sigui superior a 0,6, inclús en els moments de
màxim consum.
Tots els elements primaris d'instrumentació, com sensors, transductors, indicadors, etc. portaran
vàlvula d'aïllament per facilitar el manteniment.

De la mateixa manera que per a les canonades, la pressió nominal mínima per a les brides serà
PN10.

La instrumentació de nivell en dipòsits d'aigua dels usuaris serà de dos tipus i independents dintre
seu; a saber:
- Analògica per a tenir la informació
- Digital per a les alarmes de seguretat de baix-molt baix i alt-molt alt nivell
Els colors d'identificació de canonades i altres elements seran segons UNE 48103:2002.
La simbologia dels esquemes hidràulics i d'instrumentació es representaran segons normes UNE.
La simbologia d'instrumentació serà segons recomanacions de la norma ISA-S 5.1 (The
Instrumentation, Systems and Automation Society).
La simbologia dels esquemes pneumàtics seran segons normes CETOP (Comitè Europeu de les
Transmissions oleohidràuliques i pneumàtiques).
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Tots els elements embridats posseiran un pont de massa entre brides per evitar la diferència de
potencial entre equips. Quan les brides s'hagin soldat al tub, les zones no mecanitzades es
pintaran. Les juntes entre brides seran de polietilè flexible per a DN< 600 mm.
Per a diàmetres superiors les juntes seran elàstiques de E.P.D.M. alimentari, amb ànima d'acer
de perfil tipus G-St adaptades a les mesures de diàmetre i la pressió de disseny, per facilitar el
seu centrat entre cargols, tal com s'indica en el Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades
de ATLL.
12.2.03. CONNEXIONS A BOMBES
Les connexions a bombes aniran proveïdes de drenatges.
Les bombes es podran aïllar mitjançant vàlvula de seccionament, una col·locada en l'aspiració i
una altra en la impulsió.
A la canonada d'impulsió s'instal·larà una vàlvula de retenció entre la bomba i la vàlvula de
seccionament.
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12.2.04. CONNEXIONS A COMPRESSORS
Les connexions a la bomba han de dissenyar-se de forma que els esforços ocasionats per les
dilatacions de les canonades i els esforços en la cadena no es transmetin a les brides de la
bomba.
Les canonades d'aspiració i impulsió tindran els suports adequats per evitar que el seu pes graviti
sobre les brides de la bomba.
Les vàlvules no s'uniran directament a la bomba. Entre totes dues caldrà preveure un tram de
canonada per facilitar el desmuntatge de la bomba.
Les canonades d'aspiració tindran un pendent continu cap a la bomba. En aquestes canonades
no han d'existir punts alts en els quals es puguin formar bosses d'aire, i tindran un traçat el més
curt i recte possible. Quan s'utilitzi una reducció en l'aspiració de la bomba i aquesta sigui
horitzontal, la reducció serà excèntrica i amb la cara llisa a dalt per evitar la formació de bosses
d'aire.
El canvi de diàmetre a les canonades d'aspiració o impulsió es realitzarà sempre per mitjà de
reduccions. No es permet l'ocupació de brides reductores, ja que origina pèrdues de càrrega i
pertorben la normal circulació del fluid. Pel mateix motiu, els elements a instal·lar en l'aspiració es
posaran el més allunyats possible de la boca per facilitar que el flux sigui laminar i no turbulent.
Els manòmetres s'instal·laran a la canonada d'impulsió o aspiració evitant col·locar-los a la
mateixa bomba.
Quan dues o més bombes tenen una línia d'aspiració o impulsió comuna, totes les vàlvules
estaran dissenyades per a la mateixa pressió i aquesta ha de ser igual a la que correspongui a la
vàlvula de major pressió.
En un conjunt de bombes, cal procurar que les connexions verticals quedin alineades i les
vàlvules d'accionament estiguin a un mateix nivell.
La llum lliure entre el punt més exterior de dues bombes contigües haurà de ser com a mínim de
1.000 mm.
En un grup de bombeig, les bombes quedaran alineades pel costat de la impulsió.
Si les línies d'impulsió o aspiració de la bomba tenen un diàmetre dues o més vegades superior al
de les boques de la bomba, la reducció del diàmetre es realitzarà en dues fases quedant la
vàlvula de bloqueig intercalada entre elles. Si les línies tenen el diàmetre superior a les boques
de la bomba, les vàlvules seran del mateix diàmetre que la línia d'aspiració o impulsió. La
reducció de diàmetre es realitzarà entre la vàlvula i la bomba.
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Per als compressors és vàlid tot allò especificat al capítol anterior per a bombes.
En els compressors es prestarà especial atenció al sistema d'ancoratge de les canonades que a
ells connexionen, a causa de les notables vibracions que s'originen.
En la canonada d'impulsió s'instal·larà una vàlvula de retenció entre el compressor i les vàlvules
de bloqueig per a evitar que els cops d'ariet el puguin malmetre.
Les vàlvules no s'uniran directament al compressor. La connexió es realitzarà a través d'un tram
de canonada més o menys llarg segons les necessitats del traçat per facilitar les operacions de
manteniment del compressor.
L'aspiració dels compressors tindrà un filtre adequat de manera permanent per evitar que les
petites partícules sòlides que pugui arrossegar el fluid danyin el mecanisme.
Es reduiran al mínim els canvis de direcció de les canonades per tal de reduir els problemes de
vibració.
Es procurarà que el recorregut de la canonada en el seu costat més llarg estigui a prop del
paviment per obtenir la millor fixació de la mateixa.
Es tindrà especial cura en l'estudi del suport i flexibilitat de les canonades per tal d'evitar
excessius esforços sobre les boques del compressor. Es poden utilitzar juntes d'expansió per
alleujar aquestes càrregues i així també evitar la utilització de lires.
12.2.05. CONNEXIONS D'INDICADORS I TRANSMISSORS DE PRESSIÓ
Aquestes es connexionaran mitjançant una tubuladora o maniguet soldat a la canonada o equip.
Com a norma general, aquestes connexions aniran instal·lades en punts accessibles i si la lectura
és directa seran ben visibles i de fàcil interpretació.
Estaran proveïts de vàlvula d'aïllament de primera qualitat i amb sistemes antivibratoris i
esmorteïts de polsos de pressió.
12.2.06. CONNEXIONS DE DRENATGE
Per tal de buidar les línies en cas de reparació, manteniment o desmuntatge d'algun element,
s'instal·laran connexions per a drenatge als punts baixos de les línies. Quan a les instal·lacions
no existeixi un tram recte de canonada per instal·lar-la, es farà a la part més baixa del colze i al
més a prop possible de la brida immediata, guardant una separació mínima entre la soldadura
d'unió del tub de drenatge i la soldadura d'unió del colze de 25 mm.
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12.2.07. BY-PASS DE LES VÀLVULES REGULADORES DE CABAL

12.2.09.02. Vàlvules de Comporta

Les vàlvules reguladores de pressió o cabal s'instal·laran preferentment amb un by-pass.

S'utilitzaran per a diàmetres inferiors a 450 mm. El disseny serà tal que es pugui desmuntar i
retirar l'obturador sense necessitat de separar el cos de la vàlvula de la canonada. Igualment ha
de ser possible substituir o separar els elements d'estanqueïtat del mecanisme de maniobra amb
la conducció en servei, sense necessitat de desmuntar la vàlvula ni l'obturador. La part inferior de
l'interior del cos no ha de tenir acanaladures, de manera que una vegada oberta la vàlvula no hi
hagi cap obstacle pel pas d'aigua ni buits en els que puguin dipositar-se sòlids. La secció de pas
ha de ser com a mínim el 90% de la corresponent al DN. Les unions a les canonades seran amb
brides i amb rodet de desmuntatge.

El conjunt del by-pass es composarà de:
a) Vàlvula papallona manual abans de la reguladora
b) Vàlvula reguladora automàtica
c) Vàlvula papallona manual després de la reguladora
d) Vàlvula de papallona elèctrica amb accionament a distància del by-pass pròpiament dita
e) Tes, canonades i accessoris a connectar el by-pass abans de la vàlvula "a" i després de la
vàlvula "c"
On les vàlvules reguladores siguin automàtiques del tipus sense energia elèctrica, la vàlvula de
papallona del bypass (d) serà manual.
12.2.08. PONTS-GRUA. POLIPASTS

Aquestes especificacions són vàlides per a qualsevol instal·lació, fins i tot les arquetes existents
al llarg de la conducció. Les comportes per a desguassos, fins i tot en canonades de petit
diàmetre, no seran d'un DN menor que 80 mm.
Les vàlvules seran metàl·liques per a qualsevol DN.

El fabricant proveirà les dades necessàries perquè el projectista pugui calcular el camí de
rodadura i els efectes del carro sobre l'estructura que el sustenta.

Les comportes que no van en canonada, sinó en instal·lacions com ara estacions depuradores,
connexions entre dipòsits, preses en rius, requereixen un estudi particularitzat i no són objecte
d'aquest Plec.

12.2.09. VÀLVULES

12.2.09.03. Vàlvules de papallona

12.2.09.01. Generalitats
Serà obligada la utilització de sistemes d'accionament motoritzat en comportes, vàlvules de
papallona o qualsevol altre element d'obturació o regulació, quan estigui previst l’ús de
comandament a distància; també quan la carrera total de l'obturador exigeixi un nombre de voltes
del volant superior a 100 (llevat d'emergències o manteniment).

Es defineix el coeficient de cabal Kv com el cabal d'aigua (m3/hora) a una temperatura entre 5º i
40º que passa a través de la vàlvula amb l'obturador totalment obert creant una pèrdua de
pressió estàtica de 0,1 N/mm2. El fabricant haurà de subministrar aquesta dada.

La motorització dels sistemes de tancament serà elèctric, essent possible l'accionament manual
sense necessitat de muntar cap peça al mecanisme. La carcassa serà estanca al raig d'aigua i a
la pols fina. El motor tindrà una protecció mínima IP-55 i aïllament classe F.
Com a elements de seguretat incorporaran els següents sistemes:
- Contacte limitador de parell (els dos sentits)
- Contacte fi de carrera regulables
- Interruptor de protecció tèrmica del motor
- Resistència de caldejament a la caixa de contactes.
Les vàlvules compliran com a mínim amb el que especifiquin les normes EN 1074-1; EN 1074-2,
EN 1074-3, EN 1074-4 i EN 1074-5. No s'admetran materials antifricció de coure enlloc de la
vàlvula, ni palanques o claus d'accionament de material plàstic. En particular es tindrà en compte.
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Els materials seran metàl·lics i han de ser conformes amb la norma UNE-EN 593:1998.
Seran bidireccionals i es podran usar tant en seccionament com en regulació. El fabricant
indicarà la màxima velocitat de passada permesa, així com la diferència de pressió admissible
aigües a dalt i aigües a baix per a evitar la cavitació quan executi funcions de trencament de
càrrega.
Portarà indicador visual directe de la posició de la papallona. L'accionament serà per volant i
desmultiplicador.
12.2.09.05. Vàlvules reductores de pressió
Es tindrà especial cura als efectes de cavitació.
La vàlvula tindrà incorporat un filtre amb pas de malla igual o inferior a 4 mm. La velocitat de pas
per la vàlvula no superarà els 5 m/sg. Abans i després de les vàlvules reductores de pressió es
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col·locaran vàlvules de tancament (comporta o papallona), així com un manòmetre aigües a dalt i
un altre aigües a baix.
12.2.10. VENTOSES
Compliran la norma UNE-EN 1074-4.
El fabricant proporcionarà en els catàlegs les corbes de capacitats d'aireció corresponents a cada
diàmetre i orifici d'admissió/expulsió d'aire.
La connexió de la ventosa no es farà directament a la canonada, sinó a una vàlvula de comporta
que s'instal·la entre canonada i ventosa, amb la finalitat de poder substituir-la o aïllar-la sense
suprimir el servei.

12.3. EQUIPS ELÈCTRICS
12.3.1. GENERALITATS
El Contractista serà el responsable del subministrament dels equips i elements
elèctrics.
Una vegada estiguin tots els equips instal·lats i connexionats amb els armaris elèctrics es
realitzaran les proves exigides a la Norma Europea EN60204-1, CEI 17/13-1, estenent-se el
certificat amb els resultats obtinguts quant a:
- Continuïtat del circuit de protecció, Article 20.2
- Resistència d'aïllament, Article 20.3
- Tensió aplicada, Article 20.4
- Protecció contra les tensions residuals, Article 20.5 i 6,2,3
Tant els equips com els armaris vindran marcats amb les sigles CE.

Així mateix no es deixarà pujar la temperatura a la zona dels quadres elèctrics i d'instrumentació
per damunt dels 35ºC., per la qual cosa el Contractista haurà d'estudiar l'esmentada condició i els
mitjans indicats al projecte, ventilació forçada i termòstat ambiental, perquè si no els considera
suficients, ofereixi una variant amb condicionament d'aire per refrigeració integrada en els
quadres, o ambiental per a la zona on estan situats.
Així doncs tots els armaris incorporaran a més com a elements auxiliars propis, els
següents accessoris:
- Ventilació forçada i independent de l'exterior.
- Resistència d'escalfament.
- Refrigeració, en el cas que es requereixi.
- Dispositiu químic-passiu d'absorció de la humitat.
- Il·luminació interior.
- Seguretat d'intrusisme i vandalisme.
- Accessibilitat a tots els seus mòduls i elements.
Es tindran en compte les condicions ambientals d'ús. Per això, s'aplicarà la classificació 721-2 de
pols, sorra, boira salina, vent, etc., segons norma IEC-721.
Per determinar els dispositius de protecció en cada punt de la instal·lació caldrà
calcular i conèixer:
a) La intensitat d'ocupació en funció del cos. fi, simultaneïtat, utilització i factors d'aplicació
previstos i imprevistos. D'aquest últim es fixarà un factor.
b) La intensitat del curtcircuit.
c) El poder de tall del dispositiu de protecció, que haurà de ser més gran que la ICC (intensitat
de curtcircuit) del punt en el qual està instal·lat.
d) La coordinació del dispositiu de protecció amb l’aparellatge situat aigües avall.
e) La selectivitat a considerar en cada cas, amb altres dispositius de protecció situats aigües
amunt.

Per tal de no deixar descendir la temperatura a l'interior dels quadres elèctrics per sota de la
condensació, es preveurà calefacció amb termòstat 30ºC amb potència calorífica aproximada de
300 W/m;, garantint-se una distribució correcta de la calor en aquells de gran volum. Mínima
temperatura 20ºC.

Es determinarà la secció de fases i la secció de neutre en funció de protegir-los contra
sobrecàrregues, verificant:
La intensitat que pugui suportar la instal·lació serà més gran que la intensitat d'ocupació,
prèviament subministrada al Contractista per ATLL.
La caiguda de tensió en el punt més desfavorable de la instal·lació serà inferior a la caiguda de
tensió permesa, considerats els casos més desfavorables, com per exemple tenir tots els
equips en marxa amb les condicions ambientals extremes.
Les seccions dels cables d'alimentació general i particulars tindran en compte els consums de les
futures ampliacions si així ho ha projectat ATLL.

Es preveuran premsaestopa d'airejament a les parts inferiors dels armaris. Als armaris grans, a la
part inferior i superior, per garantir millor la circulació de l'aire.

Es verificarà la relació de seguretat (Vc / VL), tensió de contacte menor o igual a la tensió límit
permesa segons els locals MI-BT-021, protecció contra contactes directes i indirectes.

La mínima protecció serà IP-54, segons DIN-40050, garantint-se una protecció contra dipòsits
nocius de pols i esquitxades d'aigua; garantia de protecció contra derivacions.
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La protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits es farà, preferentment, amb disjuntors d'alt poder
de curtcircuit, amb un poder de tall aproximat de 50 KA, i temps de tall inferior a 10 min Quan es
prevegin intensitats de curtcircuit superiors a les 50 KA, es col·locaran limitadors de poder de tall
més gran que 100 KA i temps de tall inferior a 5 min.

El sistema d'instal·lació serà segons la instrucció MI-BT-018 i altres per interiors i receptors, tenint
en compte les característiques especials dels locals i tipus d'indústria.
12.3.2. QUADRES ELÈCTRICS

Aquests disjuntors tindran la possibilitat de rearmament a distància al ser ordenats pels PLC del
telecomandament. Així mateix posseiran blocs de contactes auxiliars que discriminin i senyalitzin
el tret per curtcircuit del tèrmic, així com posicions del comandament manual.
Idèntica possibilitat de rearmament a distància tindran els detectors de defecte a
terra.
Les corbes de tret magnètic dels disjuntors, L-V-D, s'adaptaran a les diferents proteccions dels
receptors.
Quan s'utilitzin fusibles com limitadors de corrent, aquests s'adaptaran a les diferents classes de
receptors, utilitzant-se els més adequats, ja siguin am, gf, gl o gt, segons la norma UNE 21-103.
Tots els relés auxiliars seran del tipus endollable a la base tipus undecal, de tres contactes
inversors, equipats amb contactes de potència (10 A per a càrrega resistiva, cos. fi=1), aprovats
per UL.
Estarà prevista la protecció contra xoc elèctric, i complirà amb les normes UNE20383 i MI-BT-021.
La determinació del corrent admissible a les canalitzacions i el seu emplaçament serà, com a
mínim, segons allò establert al MI-BT-004. El corrent de les canalitzacions serà 1,5 vegades el
corrent admissible.
Les caigudes de tensió màximes autoritzades seran segons MI-BT-017, essent el màxim, al punt
més desfavorable, del 3% en il·luminació i del 5% en força. Aquesta caiguda de tensió es
calcularà considerant que tots els aparells d'utilització susceptibles de funcionar simultàniament
es troben en funcionament, en les condicions atmosfèriques més desfavorables.

Compliran amb la norma EN60204-1, havent-se de realitzar les proves pertinents a taller de
manera que serveixin com a referència al provar tota la instal·lació tal com s'han exposat
anteriorment.
Als quadres elèctrics s'inclouran polsadors frontals de marxa i parada, amb senyalització de
l'estat de cada aparell (funcionament i avaria).
Cas de no estar prou detallat en el projecte, el Contractista presentarà el tipus elegit, indicant les
següents característiques:
Estructura dels quadres, amb dimensions, materials utilitzats (perfils, xapes, etc.), amb les seves
seccions o gruixos, protecció antioxidant, pintures, etc.
Compartiments en que es divideixen.
Elements que s'allotgen en els quadres (embarrats, aïlladors, etc.), detallant els mateixos.
Interruptors automàtics.
Sortida de cables, relés de protecció, aparells de mesura i elements auxiliars.
Proteccions que, com a mínim, seran:
- Sobrecàrrega a cada receptor
- Curtcircuits, a cada receptor
- Defecte a terra, a cada receptor
- Desequilibri, a cada motor

Les instal·lacions als equips s'efectuarà amb tubs metàl·lics rígids i galvanitzats qualitat St-35
amb un grau de protecció 7 a 9 S/UNE-20324.

Es projectaran i raonaran els enclavaments en els quadres, destinats a evitar falses maniobres i
per a protecció contra accidents del personal, així com el sistema de posada a terra del conjunt
de les cabines.

La connexió als equips s'efectuarà amb ràcords premsaestopa i tubs flexibles amb una
estanqueïtat mínima IP-54 i no s’admetran direccionaments verticals per a evitar l'efecte "embut".
Es connectaran per sota preferiblement o per dalt i pels laterals formant una "U" en els casos que
no ha pogut fer-se per sota.

La distribució del quadre serà de tal forma que l'alimentació sigui la cel·la central i als dos costats
es vagin situant les cel·les o sortides quan calgui.

Els conductors elèctrics usaran els colors distintius segons normes UNE, i seran etiquetats i
numerats per facilitar la seva localització i interpretació en els plànols i en la instal·lació.
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A les tapes frontals s'inclourà un sinòptic amb l'esquema unipolar plastificat incloent els aparells
d'indicació, marxa, protecció i títol de cada element amb rètols també plastificats.
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S'indicaran els fabricants de cadascun dels elements que componen els quadres i el tipus dels
mateixos.

-

En cap cas la suma de variacions simultànies de tensió i freqüència excedirà del 10%, no
variant la freqüència en més del 5%.

CARACTERÍSTIQUES

f)

Els motors hauran de mantenir la seva estabilitat a partir d'un valor mínim de la tensió igual a
0,7 Un.

-

Fabricant: a determinar pel Contractista.
Tensió nominal d'ocupació: 380 V
Tensió nominal d'aïllament: 750 V
Tensió d'assaig: 2.500 V, durant 1 seg
Intensitats nominals a l'embarrat horitzontal: 500, 800, 1.000, 1.250, 2.500 A
Resistència els esforços electrodinàmics de curtcircuits: 50 KA
Protecció contra agents exteriors: IP-54, segons IEC, UNE, UTE i DIN.
Dimensions: Diverses, amb llargària màxima de 2.000 mm.

g) Els motors hauran de suportar sense dany una sobrevelocitat del 25% durant 1 minut.
h) Tots els motors hauran de ser capaços d'arrencar i accelerar amb la seva càrrega amb el 80%
de la tensió nominal aplicada als seus borns terminals. El parell d'arrencada del motor no serà
inferior a 1,6 vegades el valor del parell resistent d'arrencada de l'equip accionat a la tensió i
freqüència nominals.
i)

El parell màxim no serà inferior a 2,1 vegades el parell nominal, per complir l'estipulat en el
punt 2.12.6.

j)

Els motors estaran equipats amb caixes de borns de mida amplia i adequats per a la connexió
de cables elèctrics en tubs, disposat de manera que puguin girar 360 en passos de 90 . El
grau de protecció serà igual, com a mínim, al del motor. Les caixes de borns tindran un grau
de protecció de IP-545 de la norma UNE 20324.

12.3.3. MOTORS ELÈCTRICS
a) El Contractista serà responsable del subministrament dels motors.
Els motors seran del tipus d'inducció amb rotor de gàbia d'esquirol, velocitat constant, autoventilats, dissenyats per a arrencada a plena tensió amb baixa intensitat (I arrencada màx. = 6
vegades I nominal).
Els motors estaran previstos per a funcionament continu a una temperatura ambient de 40ºC.
Així mateix estaran previstos per poder entrar en servei sense precaucions especials, amb
una temperatura ambient de 10ºC.
b) Els motors hauran de ser fabricats d'acord amb el que estableix les últimes revisions vigents
de les normes (Comissió Elèctrica Internacional). L'aïllament per a tots els motors serà com a
mínim classe F.

k) Els motors de 6.000 V, hauran de disposar de caixes de borns independents per a: la
connexió dels cables de potència mitjançant les corresponents terminals de pressió, preveient
la utilització de cables apantallats del tipus i secció que s'indiquin; una altra per a tots els
cables auxiliars del motor, com ara resistències d'escalfament i detectors de temperatura; i
una altra per als termopars. En els motors de 380 V, es podran disposar els terminals
principals i auxiliars a la mateixa caixa; els motors que porten termopars tindran una caixa
independents per a aquest fi.
l)

Tots els motors majors de 55 Kw hauran d’equipar-se, almenys, amb tres (3) elements
detectors de temperatura en els debanats, amb un contacte normalment obert que tancarà
quan la temperatura assoleixi un valor perillós i iniciarà una alarma. El contacte serà adequat
per a 125 Vcc.

c) Tots els motors en B.T. hauran de ser de construcció tancada (IP-54, segons CEI-34-5), amb
aïllament classe F i màxima elevació de temperatura de 68ºC (mesurats per resistència) o
60ºC (mesurats per termòmetre) sobre ambient de 40ºC, per a qualsevol variació de
freqüència i tensió que excedeixi els límits fixats en el punt 3.6., a la potència nominal de
funcionament continu (Fs = 1). Els de tensió mitjana seran IP-23.

m) Tots els motors de potència superior a 90 Kw, se subministraran amb dos (2)
termoresistències a cada coixinet.

d) Els motors hauran de funcionar amb les següents tensions nominals:
Motors de 300 Kw i superiors
6.000 V, trifàsics, 50 cicles
Motors menors de 300 Kw
380 V, trifàsics, 50 cicles

n) Tots els motors de potència igual o superior a 55 Kw estaran equipats amb escalfadors per
evitar la condensació de la humitat sobre els debanats a les parades. Aquests escalfadors es
quedaran connectats en les parades i s'alimentaran a 220 Vcc monofàsica.

e) Els motors hauran de funcionar satisfactòriament amb les següents variacions en la tensió:
- 10% de la tensió nominal, amb càrrega i freqüència nominals
- 5% de la freqüència nominal, amb càrrega i freqüència nominals

o) Cada motor portarà una placa de característiques en la que anirà indicada com a mínim la
següent informació:
- Nom del fabricant
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-

Tipus de motor
N1 de fabricació o de sèrie

-

Potència nominal en CV o Kw
Tensió nominal i nombre de fases
Freqüència
Intensitat nominal en Ampers
Intensitat d'arrencada
Velocitat
Factor de servei indicant "per a funcionament a ........ºC" d'elevació de temperatura
Factor de potència
Elevació de temperatura amb càrrega nominal
Freqüència i condicions d'arrencada
Classe d'aïllament
Grau de protecció
Sentit de rotació
Tipus de coixinets i fabricació
Característiques dels detectors de temperatura
Esquema de connexió
Moment d'inèrcia
Pes

No s'admetran potències intermèdies de la segona sèrie (CEI-72-1971).

p) Els motors se subministraran pintats contra ambient summament corrosiu. El Contractista
presentarà el sistema de pintura utilitzada.
q) Tots els motors seran subministrats amb terminals del tipus de pressió, del calibre convenient
per als borns de potència i els cables exteriors de connexió.
r) Els motors en BT se subministraran en potències normalitzades segons la següent taula:
0,75 Kw (1 CV)

15 Kw (20 CV)
18,5 Kw (25 CV)

90 Kw (125 CV)

1,5 Kw (2 CV)

22 Kw

110 Kw (150 CV)
132 Kw (180 CV)

2,2 Kw (3 CV)

30 Kw (40 CV)

160 Kw (218 CV)

3 Kw
(4 CV)
5,5 Kw (7,5 CV)

37 Kw (50 CV)
45 Kw (60 CV)
55 Kw (75 CV)

200 Kw (270 CV)

(30 CV)

A la fàbrica s'efectuaran com a mínim les següents comprovacions:
Assaig de curtcircuit
Assaig de buit
Assaig d'escalfament
Rendiments a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega
Factor de potència a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega
Pèrdues globals
Parell màxim
Parell inicial

12.3.3.2. Proves de recepció motors 6 kv
Abans de l’entrega i en presència de personal del ATLL, hauran de realitzar-se les següents
proves:
Mesura de la resistència dels debanats en estat fred.
Mesura de la resistència dels accessoris de mesura.
Mesura de la resistència d'aïllament dels debanats i dels accessoris.
Proves de tensió.
Mesura del factor de pèrdues.
Traçat de la corba de marxa en buit.
Prova centrífuga.
Mesura de les vibracions.
Mesura de la temperatura dels rodaments.
Comprovació que els rodaments no estan exposats al perill de corrents electromagnètics.
Mesura de sorolls. Traçat de la corba característica de curtcircuit.
Control d'execució mecànica.
Determinació del moment d'inèrcia.
Determinació de la corba característica de marxa accelerada. (Parell de gir i Intensitat).
Prova sota càrrega i determinació del rendiment segons el sistema de pèrdues individuals.
Proves d'escalfament.

12.3.3.3. Documentació

7,5 Kw (10 CV)
11 Kw (15 CV)

12.3.3.1. Proves de recepció motors 380 v

El fabricant després de les proves lliurarà la següent documentació de tots els motors:
75 Kw (100 CV)
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12.3.4.2. Interruptors automàtics i seccionadors
Documentació Plànols
Plànol de dimensions.
Plànol de seccions longitudinals i transversals del motor.
Plànol dels debanats amb dades sobre els mateixos.
Plànol del rotor.
Plànol de l'eix amb dades sobre els materials i del moment d'inèrcia individual.
Altres documents
Corba característica de marxa accelerada.
Pèrdues en l'entreferro i en el parell de gir en casos de curtcircuits homopolars i tripolars.
Plànols de circuits amperimètrics i de connexionat de dispositius de mesura.
Llista de materials dels mateixos.
Protocol de proves, inclòs anàlisi dels diagrames.
Protocol de posada en marxa.
Instruccions de muntatge i manteniment.
Llista de recanvis recomanats.
Marcatge CE.
Declaració de conformitat CE.
Manual d’instruccions del fabricant o subministrador (com a mínim en castellà).

Les estacions de transformació hauran d'anar protegides en AT per interruptors automàtics, llevat
de prescripció contrària de la Companyia subministradora.
Es definiran el número i situació dels interruptors generals de línia que, llevat de justificació
raonada, seran un general de línia i un per cada transformador.
La maniobra dels interruptors automàtics d'AT s'efectuarà amb comandament a
distància.
S'hauran de definir les marques i característiques dels interruptors i seccionadors, així com el seu
aïllament i els assaigs proposats.
12.3.4.3. Mesura de consum
El sistema de transformació comptarà amb el corresponent equip de mesura en AT, amb
comptador activa amb emissor d'impulsos, sistema estacional i reactiva, independent de
l'enllumenat, seguint les normes de la Companyia subministradora.
Es col·locarà un maxímetre d'energia activa i una regleta de verificació.
Els comptadors tindran indicació local i sortida digitalitzada per a transmissió a distància,
homologada per la companyia.

12.3.4. CENTRES DE TRANSFORMACIÓ

Per a cada transformador principal, s'oferiran tres relés de protecció de sobreintensitat.

12.3.4.1. Generalitats

De tot això s'indicaran les marques i característiques.

La potència de transformació correspondrà a la potència màxima simultània de funcionament de
tots els equips instal·lats incrementada com a mínim en un 25 %. L'esmentada potència serà
calculada i definida per ATLL.
Estaran protegits contra descàrregues atmosfèriques amb parallamps autovalvulars.
En general, la instal·lació complirà les normes vigents i les pròpies de la companyia
subministradora, el mateix que el aparellatge i disposició dels centres.
A més compliran amb les Condicions Tècniques i garanties de seguretat sobre centres de
transformació segons el
Reial decret 3275/ 1982 del 12 de Novembre i publicat en el BOE de l'1 de Desembre de 1982 i
les Instruccions Tècniques Complementàries i altres disposicions que es deriven del
desenvolupament i aplicació del Reglament que s'inclou com annex de l’esmentat Reial decret.
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Els comptadors seran verificats i precintats per l'organisme d'indústria corresponent.
12.3.4.4. Proteccions
Es definiran raonadament les proteccions del centre de transformació, que com a mínim han
d'incloure:
Contra sobre tensió.
Contra descàrregues atmosfèriques.
De línies interiors: màxima intensitat.
El transformador haurà de disposar de protecció de màxima intensitat.
S'indicarà el tipus d’enclavament existent entre el disjuntor d'alta i el de mitjana o baixa tensió,
especificant el nom del fabricant.
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Es definirà i justificarà amb càlculs la xarxa de terres i l'enllumenat de la caseta de
transformació.

12.3.5. INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ DE 6 Kv
12.3.5.1. Dades nominals

12.3.4.5. Transformadors
Tensió de servei
Sèrie de tensions

6.0 Kv
10 N

El transformador complirà les normes CEI i les pròpies de la companyia subministradora.

-

S’indicaran, com a mínim, les següents característiques:

12.3.5.2. Prescripcions

Marca, relació de transformació, sistema de refrigeració, potència nominal en règim continu,
tensió, grup de connexió, freqüència, bany d’oli o sec, tensió de curtcircuit, característiques i
dimensions de les cabines metàl·liques, en el seu cas.

Les instal·lacions de connexió de 6 Kv han de realitzar-se i provar-se d'acord amb les últimes
prescripcions VDE, normes DIN i les corresponents prescripcions locals.

Serà sec per a potència inferior a 630 Kwa, per a iguals o superiors en bany de silicona.
Les característiques dels transformadors secs seran:
- Transformadors trifàsics amb l’aïllament en resina colada autorefrigerada.
- Tensions de curtcircuit entre el 4% i 6%, freqüència nominal 50 Hz.
- Per a instal·lació interior compliran s/DIN amb IPOO.
- Per a instal·lació exterior compliran s/DIN amb IP-23.
Segons DIN-42523 i prescripcions VDE-0532 i recomanacions IEC-76 les tensions d’assaig seran
de:
75 Kv per a tensió màxima de servei 12 Kv.
95 Kv 125 Kv per a tensió màxima de servei 24 Kv.
145 Kv per a tensió màxima de servei 36 Kv.
L’enrotllament serà exempt de manteniment.
La resina serà inflamable i no produirà gasos tòxics.

12.3.5.3. Cel·les de connexió
Sistema de barres col·lectores aïllades, sense peces intermèdies, per a evitar arcs elèctrics.
Adequades per acollir unitats extraïbles intercanviables.
Construcció a base de cel·les individuals. Porta frontal de xapa d'acer amb espiell de vidre
inastellable.
Blindades per la part inferior. Terminals de connexió de cables a l'interior de la cel·la. Altura de
connexió major a 350 mm des del fons de la mateixa.
Imprimació i dues capes de pintura. Seccionador de posada a terra enclavat mecànicament amb
l'interruptor de potència. Bloqueig magnètic en la posada a terra de les barres de l'alimentació.
Posició de prova de l'interruptor, sense sobresortir del perfil de la cel·la.
Cel·les de connexió blindades amb xapa d'acer i aïllades en compartiments individuals les barres
col·lectores, l'interruptor de potència i el recinte de connexió de cables.
Descàrrega de pressions cap a dalt.

Posseirà derivacions per adaptar-se a les condicions de la xarxa tant en alta com en baixa
tensió.

12.3.5.4. Carros de connexió

L’aïllament serà classe B en la banda d’alta tensió i F en la banda de baixa tensió.

Contactes d'entrada daurats.

Posseirà un sistema de control complet de temperatura que com a mínim constarà de:
3 palpadors i un desenganxament en la banda alta tensió.
1 alarma i 1 desconnexió en costat baixa tensió.

Interruptor introduït sense provocar arcs elèctrics.

Si així ho exigeix el projecte, ventilació forçada de debanats per ventilador.

Accionament de tensat de molles motoritzat i adequat per a realitzar la seqüència "Desconnexióconnexió-desconnexió".
Tensat de molles després de la connexió.
Amb comptador de maniobres incorporat.
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Carros de connexió intercanviables.
12.3.5.5. Armari de comandament i control
Armari per a la instal·lació dels aparells de comandament, alarmes, mesurament i protecció.
Regleta de borns de prova per a instruments de mesures i relés de protecció.
Tensió de comandament en corrent continu.
Mesures aproximades de cada mòdul de comandament 2.200 x 800 x 400 mm.
En el frontal: sinòptic, amperímetres, voltímetres, llums de senyalització i polsadors de maniobra.
Imprimació i dues capes de pintura.
12.3.5.6. Comandament
El comandament dels interruptors per a motor es realitzarà des de l'exterior de la instal·lació de 6
Kv. A la mateixa, només dispositius de desconnexió.

Prova dels debanats dels transformadors de tensió i d'intensitat Carro de connexió introduït.
Interruptor connectat.
Transformadors de tensió, aïllats unipolarment, i desembornats.
Tensió en les barres.
Tensió de prova: 28 Kv= 0,8 x 35 Kv, 50 Hz ( VDE 0414, part l, paràgraf 5/1.6 i taula 3, grup F).
Fases R+S+T - 1 min.
L'inici de la descàrrega audible, hauria d’efectuar-se per sobre dels 20 Kv.
Prova d'aïllament a terra i entre fases de la instal·lació de connexió amb aïllament unipolar dels
transformadors de tensió (VDE 0414/ 12.70, part 2 i 3).
Carro de connexió introduït, interruptor connectat, tots els transformadors de tensió connectats i
els instruments dels mateixos desembornats.
Debanat E-N obert. Tensió en les barres.
Tensió de prova: 8,3 Kv = 2 x (6 Kv x 1,2): 1,73, 50 Hz
Fase R: 1 min. S+T Posades a terra
Fase S: 1 min. R+T Posades a terra
Fase T: 1 min. R+S Posades a terra
Prova de les espires dels transformadors de tensió, aïllats de forma omnipolar
Com el punt C, no obstant això un pol dels transformadors aïllat i desembornat, o bé el carro
de mesurament desconnectat.
Tensió de prova 10,8 Kv = 1,5 x (6 Kv x 1,2), 50 Hz.

Els contactes de tots els aparells de comandament i de protecció seran daurats o, si no és
possible, de Plata-Paladio.

Prova de funcionament dels transformadors de tensió i dels voltímetres
Carro de connexió introduït, interruptor connectat, instruments embornats.
Debanat E-N obert. Tensió a les barres.
Tensió de prova 7,2 Kv, 50 Hz.
Fase R: S+T Posades a terra
Fase S: R+T Posades a terra
Fase T: R+S Posades a terra

12.3.5.8. Proves de tensió

12.3.5.9. Llista d'aparells

Després del muntatge a taller s'efectuaran les proves següents:

Seran indicats pel licitador.

Prova de l'embarrat i de l'interruptor de potència.
- Carro de connexió introduït. Interruptor desconnectat, amb els borns de sortida curtcircuitats i
posats a terra. - Tensió de prova en l'embarrat: 35 Kv, 50 Hz (VDE 0III, paràgraf 13, taula 1,
grup F).
- Fase R: 1 min. S+T Posades a terra.
- Fase S: 1 min. R+T Posades a terra.
- Fase T: 1 min. R+S Posades a terra.
- L'inici de la descàrrega audible hauria d’efectuar-se per damunt dels 20 Kv.

12.3.6. ENLLUMENAT

L'accionament dels interruptors de xarxa, mitjançant comandament a distància i des de la
instal·lació de connexió o des de l'armari de comandament.
12.3.5.7. Qualitat dels contactes
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12.3.6.1. Generalitats
Les lluminàries seran estanques, amb reactàncies d'arrencada ràpida i amb condensador
corrector del factor de potència incorporat.
S'efectuarà un estudi complet d'il·luminació tant per a interiors i exteriors justificant els luxs
obtinguts en cada cas.
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Abans de la recepció provisional aquests luxs seran verificats amb un luxòmetre per a tota l'àrea
il·luminada, que tindrà una il·luminació uniforme.
12.3.6.2. Enllumenat interior
Proporcionarà un nivell d'il·luminació suficient per desenvolupar l'activitat prevista a cada
instal·lació que com a mínim complirà:
- Emmagatzematge, embalatge i zones de poca activitat
150 Lx.
- Zones d'activitat mitjana, manteniment esporàdic
325 Lx.
- Zones de gran activitat, manteniment mitjà (perforat, tornejat, soldadura, etc.) 600 Lx.
- Zones de precisió, ajust, polit, etc.
1.000 Lx.
En qualsevol cas i davant del dubte, estaran per damunt de les intensitats mínimes d'il·luminació
segons l'ordenança general de seguretat i higiene a la feina en una proporció del 50%.
A més de la quantitat es determinarà la qualitat de la il·luminació que en línies generals complirà
amb :
- Eliminació o disminució de les causes d'enlluernament que puguin provocar una sensació
d'incomoditat i fins i tot una reducció de la capacitat visual.
- Elecció del dispositiu d'il·luminació i el seu emplaçament de tal forma que la direcció de la
llum, la seva uniformitat, el seu grau de difusió i el tipus d'ombres s'adaptin tan bé com es
pugui a la tasca visual i a la finalitat del local il·luminat.
- Adaptar una llum que tingui una composició espectral amb un bon rendiment en color.
- La reproducció cromàtica serà de qualitat molt bona índex Ra entre 85 i 100.
- La temperatura de color dels punts de llum estarà entre 3000 i 5500 graus Kelvin.
- Es calcularà un coeficient de manteniment baix, de l'ordre de 0,7.
- Es procurarà que els coeficients d'utilització i rendiment de la il·luminació siguin els més
grans possibles.

-

Les característiques geomètriques de l'àrea a il·luminar.
El nivell mitjà d'il·luminació, que mai sigui inferior a 15 lux.
L'altura del punt de llum serà l'adequat als lúmens.
El factor de conservació serà de l'ordre de 0,6.
El rendiment de la instal·lació i de la il·luminació segons el projecte i el fabricant, tendint al
més gran possible.

12.3.6.4. Il·luminació de seguretat
Estarà formada per aparells autònoms automàtics que compleixin amb les normes UNE 20-06273 i 20-392-75 i altres disposicions vigents de seguretat.
Seran del tipus fluorescent amb preferència.
En les instal·lacions electromecàniques amb un grau de protecció mínim de IP-54. En oficines IP22.
12.3.7. XARXA DE POSADA A TERRA
A cada instal·lació s'efectuarà una xarxa de terra.
El conjunt de línies i preses de terra tindran unes característiques tals, que les masses
metàl·liques no podran posar-se a una tensió superior a 24 V, respecte de la terra.
Totes les carcasses d'aparells d'enllumenat, així com endolls, etc., disposaran de la seva presa
de terra, connectada a una xarxa general independent de la dels centres de transformació i
d'acord amb el reglament de BT.

Les lluminàries exteriors seran de tipus antivandàlic i inastellables.

Les instal·lacions de presa de terra, seguiran les normes establertes en el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries.
Els materials que compondran la xarxa de terra estaran formats per plaques, elèctrodes,
terminals, caixes de proves amb els seus terminals d'aïllament i mesurament, etc.

Els suports, fanals, braços murals, bàculs i altres elements mecànics seran galvanitzats en
calent.

On es prevegi falta d'humitat o terreny de poca resistència es col·locaran tubs d'humidificació a
més de reforçar la xarxa amb additius químics.

Les làmpades seran de vapor de sodi d'alta pressió i vapor de mercuri.

La resistència mínima a corregir no assolirà els 20 ohms.

Quan siguin de vapor de mercuri seran de color corregit.

Tots els elements metàl·lics estaran connectats a terra.

Tindran incorporat el condensador corrector del cosinus de fi.

Tots els enllaços seran tipus soldadura aluminotèrmica sistema CADWELL o similar.

Per projectar el tipus de lluminària es tindrà en compte:
- La naturalesa de l'entorn per utilitzar d'un o dos hemisferis.

Les brides de les canonades seran puntejades amb un cable de terra.

12.3.6.3. Enllumenat exterior
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12.3.8. INSTAL·LACIONS D’ESCOMESES
A totes les estacions de bombament s'efectuarà una escomesa elèctrica de Companyia.
Als dipòsits d'usuaris es prendrà una escomesa de les instal·lacions del mateix, i si no n'hi ha
s'efectuarà una escomesa de companyia. Aquesta serà de 5 Kw trifàsica més neutre.
El Contractista contactarà amb la corresponent companyia elèctrica o usuari de manera que
tècnicament les instal·lacions es realitzin d'acord amb les normes de la companyia o les normes
de l'usuari.
Així mateix els projectes d'instal·lacions seran presentats a indústria amb la màxima celeritat per
obtenir els permisos corresponents.
Totes les despeses ocasionats per l'escomesa i pels permisos d'indústria estaran inclosos en els
preus del pressupost.
12.3.9. PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES
S’haurà d’estudiar i ofertar un sistema de protecció total de les instal·lacions d'acord amb les
normes vigents en conformitat amb la resistència de terra i les àrees geogràfiques.
Haurà de lliurar-se un memoràndum de càlculs sobre el mètode seguit per a cada
cas.
Aquest sistema englobarà tant la protecció general de cada instal·lació com la particular
d'elements ja sigui aquesta última amb separadors galvànics, circuits RC, varistors, etc.
12.3.10. LLUMS SENYALITZACIÓ
Tots els llums de senyalització seran del tipus Led estandarditzades i normalitzades.
Els colors que s'utilitzaran seran els següents:
- Verd indicació de marxa.
- Groc indicació d'avaria lleu. Intermitent alarma lleu.
- Vermell indicació d'avaria greu. Intermitent alarma greu.
- Blanc indicació informativa, d'estat, de posició, etc.
Tots els llums de senyalització es verificaran a través d'un polsador de prova.

PLEC DE CONDICIONES APROVAT PER ATL IPO-011 versió 4.0

PLEC DE CONDICIONS

- 99

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

13. REVESTIMENT INTERIOR “IN SITU” DE CANONADES D’ACER AMB MORTER
DE CIMENT

13.5. MATERIALS

13.1. GENERALITATS

13.5.1. CIMENT

Aquest articulat és d’aplicació únicament en canonades d’acer de diàmetre superior a 1400 mm,
que transportaran aigua potable i que no tenen revestiment interior.

S’utilitzarà el CEMI 32.5N.
13.5.2. SORRA

13.2. REQUISITS DE L’EMPRESA QUE EXECUTA EL TREBALL
L’empresa que hagi d’executar els treballs, presentarà la documentació en la que s’acrediti la
seva experiència en treballs similars en els darrers tres anys, respecte a la data de licitació de les
obres. En cas que l’empresa estigui establerta en un país amb normativa específica per a la
qualificació de les empreses que executin aquest tipus de treballs, haurà de presentar la
qualificació corresponent.

Sorra silícica i secada al foc, que acompleixi l’EHE. La fracció que passa per la mida de la malla
de 0,15 mm no serà superior al 10%. La mida màxima no serà superior a 1 mm.
13.5.3. AIGUA
Serà potable.

13.3. NETEJA DE LA CANONADA PRÈVIA AL REVESTIMENT

13.5.4. ADDITIUS

Es tracta en aquest articulat d’una canonada d’acer nu. S’haurà d’eliminar tota brutícia, rovells ,
pellofes , i gotes de soldadura. Cal que no hi hagi greixos ni olis. El procediment de neteja pot ser
manual o mecànic i aquest s’establirà en funció de l’estat de la canonada, abans de l’aplicació del
morter.

No s’han d’utilitzar.

13.6. MORTER
13.6.1. EXECUCIÓ

13.4. PROCEDIMENT DE REVESTIMENT
El procediment a emprar serà el centrifugat. En aquest procediment de projecció es llança el
morter de ciment mitjançant un capçal de projecció rotativa contra la paret interior de la
canonada. No s’intentarà d’allisar la superfície amb posterioritat a aquest tractament, ateses les
possibles ovalitzacions del tub és de molt dubtosa efectivitat.

Els materials es mesclaran segons les proporcions de la fórmula de treball amb una exactitud de
± 3%, en mescladors de circulació forçada.
13.6.2. RELACIÓ AIGUA/ CIMENT
No superarà el valor de 0,35.

El procediment de centrifugat compren entre d’altres, els següents processos :
13.6.3. RELACIÓ CIMENT/ SORRA
-

-

Col·locació i centrat de la màquina de centrifugat en el punt escollit per al seu començament.
Arrencada de la màquina de centrifugat en l’exterior de la canonada fins que el morter
adquireixi la consistència requerida. Pas de la màquina de centrifugat a velocitat constant.
Projecció del morter contra la paret interior de la canonada amb avanç homogeni de la
màquina de centrifugat.

-

Tancament dels extrems del tram de canonada revestits, un cop finalitzat el revestiment.

-

Les parts de canonada que no es puguin revestir mitjançant màquines, es revesteixen
manualment. El morter de ciment haurà de tenir la mateixa composició que el morter del
revestiment mecanitzat. El revestiment manual s’efectuarà un cop el revestiment mecanitzat
sigui transitable.
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La relació en pes serà de 1/1.
13.6.4. CONSISTÈNCIA DE LA MESCLA
La requerida per a una correcta projecció. El revestiment no presentarà acanaladures ni
ondulacions.
13.6.5. GRUIX
El gruix mínim serà de 10 mm amb una tolerància en més de 3 mm. Aquests requisits s’entenen
respecte una canonada llisa i recta. Sobre els cordons de soldadura que resulten del procés de
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construcció de la canonada pot donar-se un gruix inferior. Existint ovalitzacions a la canonada
també es podran admetre toleràncies superiors, en més, però mai en menys.
13.6.6. FISURACIÓ
Són admissibles fissures aïllades l’amplada de les quals no superi 1,5 mm.

13.7. CONTROL DE QUALITAT
13.7.1. PERSONAL
El manejament de l’equip haurà d’efectuar-lo personal especialitzat en aquests tipus
de treball.
13.7.2. CONTROL DELS MATERIALS
Es verificaran les característiques dels materials que arribin a obra. En funció del tram i del pla
d’obra s’ajustarà el número d’assaigs.
13.7.3. EMMGATZEMATGE
Els materials hauran d’emmagatzemar-se protegint-los contra les inclemències
climàtiques.
13.7.4. CONTROL DE PROCEDIMENT
Les màquines hauran d’oferir un cabal i una velocitat de desplaçament constants. En el moment
d’arrencada de la màquina s’haurà de comprovar el gruix de la capa, així com al final del tram.
13.7.5. VERIFICACIONS
En funció del tram i pla d’obra s’ajustaran el número de vegades que es verificaran els
següents paràmetres:
- Relació de mescla.
- Relació aigua / ciment.
- Consistència del revestiment.
- Resistència del morter.
- Gruix de la capa.
13.7.6. La longitud mínima de tram amb un sol procés de centrifugació serà de 500 metres
lineals, llevat de casos especials.
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14. INJECCIONS ARMADES PER A L’ESTABILITZACIÓ DE SÒLS
14.1. DISENY DE LES INJECCIONS ARMADES
La valoració de les propietats mecàniques mixtes a obtenir per a garantir l’estabilitat, així com la
disposició dels forats en cada ventall i la separació dels ventalls per unitat de longitud de
desmunt, quedarà justificat per l’empresa que realitzi els treballs en funció de la lletada utilitzada
(viscositat i velocitat d’injecció), l’absorció de cada forat, la pressió estàtica de tancament dels
tubs maniguet i armadura final, el radi d’acció de la injecció, la situació dels serveis.
Per a cada ventall (conjunt de taladros) es defineix el número total de taladros, la seva inclinació,
la longitud total (
Lt ), la longitud de tub cec ( Lc ), i la longitud de tub a injectar ( Li ), en funció de la fondària i
amplada del tractament , que tal vegada dependrà de la fondària del desmunt i del terreny.
També s’haurà de redefinir la separació entre ventalls per metre longitudinal de desmunt. En el
document Plànols es pot observar la proposta de millora del terreny, encara que haurà d’ésser
l’adjudicatari qui verifiqui els factors de seguretat resultants en funció de la valoració de les
propietats mecàniques mixtes obtingudes ( directament lligades a la lletada utilitzada, l’absorció
de cada taladro, la pressió estàtica de tancament de tubs maniguet, el radi d’acció de la injecció,
la situació dels serveis…). S’haurà de justificar un factor de seguretat front ruptura de 1,5 amb el
terreny millorat.

Estaran constituïdes per mescla estable de ciment, aigua i un agent estabilitzador en proporcions
adequades per l’acompliment de les condicions mecàniques que es requereixin en el projecte i
que a més s’ajustin en viscositat a les admissions en el terreny que s’injecta. La mescla haurà de
ser aprovada pel Director d’Obra.
En el cas de la mescla per a la zona de “gaine”, aquesta tindrà una relació ponderal ciment-aigua
de 0,75 amb la proporció que es requereixi d’agent estabilitzador.
En el cas de la mescla per a la injecció del terreny, les condicions mecàniques seran les del
projecte, però en cap cas la resistència a compressió a 28 dies serà inferior a 40 kg/cm2.

14.4. COL·LOCACIÓ DE L’ARMADURA TUBULAR
La canonada que constitueix l’armadura de les injeccions s’introduirà dins de les perforacions en
trams de longitud compatible amb les alçades lliures existents i de tal manera que garanteixi una
adequada manipulació sense riscos de despreniments en la perforació.
Els trams de canonada no estaran abonyegats ni doblegats.
Les unions entre trams d’armadures tubulars s’efectuaran per mitjà de maniguets d’acer roscats a
tope o soldats i hauran de garantir la mateixa resistència que les armadures tant a tracció com a
compressió.

14.2. PERFORACIONS
Les canonades hauran d’estar exemptes de greix i òxid no adherent.
S’efectuaran amb un diàmetre igual o superior al previst en el projecte. El mètode de perforació
serà l’adequat per a mantenir estables les parets del taladro, utilitzant revestiments o llots
tixotròpics si calgués.
Les perforacions s’efectuaran amb la disposició i inclinació que figuren en el projecte. Qualsevol
modificació que calgués introduir haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra.

Per a garantir la correcta situació de les canonades en l’interior de les perforacions, assegurant
que es situïn en posició centrada respecte als taladros, de manera que la lletada recobreixi a la
canonada en tota la seva longitud, s’utilitzaran separadors homologats específics per a aquesta
finalitat, separats al llarg de la canonada un màxim de dos metres.

14.5. INJECCIÓ
El replanteig de les perforacions es farà de manera que en cap cas afecti a conductes o arquetes
de les xarxes de distribució ni a cap altre element constructiu llevat si està previst en el projecte.
La disposició definitiva dels maniguets d’injecció es fixarà desprès d’haver ubicat i descobert amb
exactitud els serveis existents. Un cop ubicats, l’adjudicatari de les obres proposarà amb
justificació de càlcul una disposició per als maniguets, de manera que no s’afecti cap servei.

14.5.1. CONSTITUCIÓ DE LA BEINA O “GAINE”
La mescla estable es col·locarà en el fons de la canonada o pel maniguet d’injecció inferior, fins a
reomplir per complet la corona circular compresa entre el tub de maniguets i el terreny perforat.
14. 5.2. INJECCIÓ DE LA LLETADA

14.3. LLETADES
Es fabricaran en mescladores d’alta turbulència, dosificant-se el ciment en pes i l’aigua en volum
mitjançant comptadors d’aigua. S’agitaran un temps mínim de tres minuts i una vegada
fabricades han d’utilitzar-se abans que passi una hora.
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Els maniguets d’injecció de la canonada armada tenen en general una distància entre ells de 30 a
50 cm.
Les fases d’injecció de cada maniguet seran les que es precisen per aconseguir al menys 1
kg/cm2 de pressió per a cada metre de profunditat a la que es trobi el maniguet respecte de la
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superfície, mesurada durant setanta segons sense admissió de lletada. En qualsevol cas la
pressió mínima no baixarà de 2 kg/cm2 (totes aquestes pressions es refereixen al que indica el
manòmetre en la superfície del terreny).

Un cop acabat el procés d’injecció es comprovarà que les xarxes de distribució no han sofert
danys, i si n´hi ha s’hauran de subsanar.

L’execució haurà d’assegurar en tot moment una deformació molt gradual del terreny para evitar
danyar les construccions properes o afectar a les xarxes de distribució enterrades. S’haurà
d’assegurar que les deformacions diferencials induïdes en el terreny no superaran en cap cas la
mil·lèsima de mil·límetre a nivell de les Construcciones existents.

14.6. QUALITAT DELS MATERIALS
Ciment : Acomplirà l’EHE.
Aigua : Acomplirà l’article 27 de l’ EHE.
Acer per a armadures : Serà soldable B 500 S i acomplirà l’especificat en els articles
corresponents de l’EHE. Canonada d’acer : Serà de qualitat mínima ST 195 T segons norma EN
10255. Portarà vàlvules antiretorn en tota la seva longitud amb separacions no majors de 50 cm
vàlvules consecutives (maniguets de goma). Estaran netes d’òxid no adherent, greixos o
qualsevol altre material que impedeixi la correcta adherència amb la lletada d’injecció.

14.7. CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ DE LES INJECCIONS ARMADES
Amb independència de l’anteriorment exposat, la Direcció d’Obra podrà exigir els controls que
estimi oportuns per a verificar l’eficàcia del tractament realitzat essent per compte del Contractista
la realització de qualsevol possible complement del tractament que resultés necessari com a
conseqüència que l’admissió de la lletada hagués estat insuficient o la seva disposició geomètrica
en torn al forat evidenciés que la lletada, a través de ruptures indegudes en el terreny o en
conduccions de les xarxes de distribució de serveis, s’hagués perdut fora de l’àrea a tractar, o bé
que les longituds de perforació hagin estat insuficients o les condicions de pressions de
tancament imposades en el projecte no s’hagin aconseguit, o qualsevol altra anomalia produïda.
Per la qual cosa, una vegada finalitzada la injecció el Contractista ho comunicarà a la Direcció
d’Obra i deixarà sense cimentar interiorment els tubs de tractament amb la finalitat de poder
comprovar en els tubs i els maniguets que la Direcció decideixi que s’han aconseguit les
condicions exigides en el projecte.
14.8. TREBALLS COMPLEMENTARIS
Abans d’iniciar-se els treballs, i especialment la fase d’injecció, es procedirà a examinar les
xarxes de distribució de serveis, així com les construccions adjacents, considerant la no afecció
per que no es superin moviments diferencials 1:1.000. Si es detectés alguna anomalia es pararan
immediatament els treballs i s’informarà a la Direcció d’Obra.

PLEC DE CONDICIONES APROVAT PER ATL IPO-011 versió 4.0

PLEC DE CONDICIONS

- 103

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

15. MESURAMENT I ABONAMENT D'OBRA CIVIL
15.1. M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
La unitat d'obra es mesura i abona per metres quadrats (m2) de la superfície esbrossada;
comprèn totes les operacions definides a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec així
com la càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants a un gestor de
residus autoritzat o fins a un indret on es puguin revaloritzar. En particular són responsabilitat del
Contractista i s’inclouen les tasques i despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador,
reciclatge o altres formes de valorització que s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel
qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

15.2. M3 DEMOLICIÓ
Les unitats es mesuraran per metres cúbics (m3). Es complirà el que s’especifica a l'article 301
del PG-3. La unitat d'obra inclou la càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels
productes sobrants a un gestor de residus autoritzat o fins a un indret on es puguin revaloritzar.
En particular són responsabilitat del Contractista i s’inclouen les tasques i despeses de
reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que
s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus
de construcció i demolició.

15.3. M3 EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3); comprèn totes les operacions
definides a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es dedueix de
multiplicar l'ample excavat per la profunditat a les diferents zones afectades. En particular, i en
cas de que hi hagi productes sobrants, són responsabilitat del Contractista i s’inclouen les
tasques i despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes
de valorització que s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i
gestió dels residus de construcció i demolició.

15.4. M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn totes les operacions
definides a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec, on també s'especifica el que s'entén
per terres, així com la càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants
a un gestor de residus autoritzat o fins a un indret on es puguin revaloritzar. En particular són
responsabilitat del Contractista i s’inclouen les tasques i despeses de reutilització, pagament de
cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que s’hauran de realitzar d’acord al
RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
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L’amidament es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny una vegada retirada la
terra vegetal i les que en resulten dels plànols corresponents o d'allò ordenat al seu moment per
la Direcció d’Obra. No són objecte d'abonament els excessos respecte els amidaments així
deduïts.

15.5. M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES DE TRÀNSIT O ROCA
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn totes les operacions
definides a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec, on també s'especifica el que s'entén
per terreny de trànsit o roca, així com la càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels
productes sobrants a un gestor de residus autoritzat o fins a un indret on es puguin revaloritzar.
En particular són responsabilitat del Contractista i s’inclouen les tasques i despeses de
reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que
s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus
de construcció i demolició.
L’amidament es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny, una vegada retirada la
terra vegetal, i les que en resulten dels plànols corresponents o d'allò ordenat al seu moment per
la Direcció d’Obra. No són objecte d'abonament els excessos respecte els amidaments així
deduïts; tampoc són d'abonament a part, el control de voladures ni el cost de les mesures de
protecció necessàries.

15.6. M3 EXCAVACIÓ EN RASA EN TERRES
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn totes les operacions
definides a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec, on també s'especifica el que s'entén
per terres.
L’amidament es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny, una vegada retirada la
terra vegetal, i les que en resulten dels plànols corresponents o d'allò ordenat al seu moment per
la Direcció d’Obra.
Els excessos d'excavacions sobre l’amidament deduït d'aquesta manera no seran objecte
d'abonament, ni tampoc els reblerts que hagi d'efectuar el Contractista per haver excedit
l'excavació. Els esgotaments d'aigua que puguin aparèixer a la rasa no són objecte d'abonament
llevat que part o tota la rasa se situï sota el nivell freàtic, la qual cosa és objecte d'una altra unitat
d'obra.
En cas de que el projecte no prevegui la unitat de càrrega i transport a abocador dels productes
sobrants de l’excavació en rasa s’entendrà que la present unitat ho inclou. En aquest cas aquesta
unitat inclourà la càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants a un
gestor de residus autoritzat o fins a un indret on es puguin revaloritzar. En particular són
responsabilitat del Contractista i s’inclouen les tasques i despeses de reutilització, pagament de
cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que s’hauran de realitzar d’acord al
RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
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15.7. M3 EXCAVACIÓ EN RASA EN TERRENY DE TRÀNSIT O ROCA
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn totes les operacions
definides a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec, on també s'especifica el que s'entén
per terreny de trànsit o roca.
L’amidament es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny, una vegada retirada la
terra vegetal, i les que en resulten dels plànols corresponents o d'allò ordenat al seu moment per
la Direcció d’Obra.
Els excessos d'excavacions sobre l’amidament deduït d'aquesta manera no seran objecte
d'abonament, així com tampoc els reblerts que hagi d'efectuar el Contractista per haver excedit
l'excavació. Els esgotaments d'aigua que puguin aparèixer a la rasa no són objecte d'abonament
llevat que part o tota la rasa se situï sota el nivell freàtic, la qual cosa és objecte d'una altra unitat
d'obra.
Tampoc és objecte d'abonament el control de voladures ni el cost de les mesures de protecció
necessàries.
En cas de que el projecte no prevegui la unitat de càrrega i transport a abocador dels productes
sobrants de l’excavació en rasa s’entendrà que la present unitat ho inclou. En aquest cas aquesta
unitat inclourà la càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants a un
gestor de residus autoritzat o fins a un indret on es puguin revaloritzar. En particular són
responsabilitat del Contractista i s’inclouen les tasques i despeses de reutilització, pagament de
cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que s’hauran de realitzar d’acord al
RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició

15.8. M3 CÀRREGA I TRANSPORT A QUALSEVOL DISTANCIA I LLIURAMENT DELS
PRODUCTES SOBRANTS A GESTOR DE RESIDUS
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). El volum s'obté com la diferència entre el volum
de l'excavació i el dels productes utilitzats per al reblert de la rasa (canonada inclosa). No es
considera esponjament.
Aquesta unitat inclou la càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes
sobrants a un gestor de residus autoritzat o fins a un indret on es puguin revaloritzar. En
particular són responsabilitat del Contractista i s’inclouen les tasques i despeses de reutilització,
pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que s’hauran de
realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició

15.9. M3 REBLERT DE SORRA PROCEDENT DE PRÉSTECS A LA ZONA DE
RECOBRIMENT DE CANONADES
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn el subministrament dels
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materials i totes les operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. El
mesurament es farà sobre perfil, llevat que el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre
d'ampliar la rasa. El preu fa referència a un material procedent de préstec; si el propi material
d'excavació complís les especificacions requerides amb selecció prèvia del mateix o sense ella el
preu a aplicar seria diferent.

15.10. M3 REBLERT AMB GRAVETA 5 MM – 12,5 MM O 5 MM – 25 MM PROCEDENT
DE PRÉSTECS A LA ZONA DE RECOBRIMENT DE CANONADES
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn el subministrament dels
materials i totes les operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec.
L’amidament es farà sobre perfil, llevat que el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre
d'ampliar la rasa.

15.11. M3 REBLERT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ A
LA ZONA DE RECOBRIMENT DE CANONADES
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn la preparació del
material mitjançant garbellament o altres procediments i totes les operacions descrites a l'article
corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es farà sobre perfil, llevat que el director
d'obra hagués donat prèviament l'ordre d'ampliar la rasa.

15.12. M3 REBLERT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ A
LA ZONA DE REBLERT PRINCIPAL
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn els treballs de selecció
del material i totes les operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec.
L’amidament es farà sobre perfil, llevat que el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre
d'ampliar la rasa.

15.13. M3 REBLERT AMB MATERIAL PROCEDENT DE PRÉSTECS A LA ZONA DE
REBLERT PRINCIPAL
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn el subministrament dels
materials i totes les operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec.
L’amidament es farà sobre perfil, llevat que el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre
d'ampliar la rasa.

15.14. M3 REBLERT AMB MATERIALS SELECCIONATS DE LA PRÒPIA OBRA EN
TRASDÓS D'OBRES DE FÀBRICA
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn els treballs de selecció
del material si es precisés i les operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest
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Plec. L’amidament es farà sobre perfil, i no s'abonaran excessos llevat que el director d'obra
hagués ordenat expressament l'increment en l'excavació.

bastides, escales, etc. i altres mitjans utilitzats per a l'execució de l'encofrat, independentment de
les unitats previstes i abonades en el Pla de Seguretat i Salut.

15.15. M3 REBLERT AMB MATERIALS DE PRÉSTEC EN TRASDÓS D'OBRES DE
FÀBRICA

No obstant això seran objecte d'abonament diferenciat el reblert dels buits dels Diwidag amb un
morter adherent sense retracció.

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn el subministrament del
material i les operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec.
L’amidament es farà sobre perfil, i no s'abonaran excessos llevat que el director d'obra hagués
ordenat expressament l'increment en l'excavació.

15.21. M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ

15.16. M3 REBLERT AMB GRAVETA 5 MM – 25 MM EN TRASDÓS D'OBRES DE
FÀBRICA
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn el subministrament del
material i totes les operacions descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec.
L’amidament es farà sobre perfil, i no s'abonaran excessos llevat que el director d'obra hagués
ordenat expressament l'increment en l'excavació.

15.17. Tm SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCULLERA
Es mesura i abona per tona mètrica (Tm) col·locada. El pes s'obtindrà per mesura sobre camió en
una bàscula oficial. S'entén que no hi ha limitació a la distància de transport, i que és
responsabilitat del Contractista les taxes o cànons que calgués satisfer.

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); l’amidament serà el que en resulti dels plànols de
projecte. Al preu s'inclouen tots els materials, transport, maquinària, mà d'obra necessaris per
executar la unitat d'obra conforme a allò requerit en els capítols 2 i 3 d'aquest Plec. En particular
dins de la unitat d'obra es contempla el fluidificant que eventualment pugui afegir-se al formigó in
situ, així com els productes de curat.

15.22. Kg ACERS EN RODONS PER ARMAR
Es mesurarà i abonarà en Kilograms (Kg). L’amidament és el deduït de l’especejament que ha
estat aprovat pel director d'obra o que figurava als plànols del Projecte. Aquest especejament
s'elabora tenint en compte la llargària real de les barres (és a dir, s'abonen els solapaments), així
com tots els elements auxiliars per mantenir en la seva posició correctament l'acer durant el
formigonat (rigidizadors, suports, etc.). No obstant això no són d'abonament, minves ni
despuntades, així com tampoc els filferros de lligat de les armadures. Les soldadures que calgués
efectuar eventualment tampoc són objecte d'abonament a part.

15.23. Kg ACER PER A PRETENSAR

3

15.18. M SOBREPREU A L'EXCAVACIÓ AMB ESGOTAMENT DEL TERRENY
SITUAT SOTA LA CAPA FREÀTICA
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); l’amidament s'aplica exclusivament a la part de
terreny situada sota la capa freàtica, mesurada sobre perfil.

Es mesurarà i abonarà en Kilograms (Kg), aplicant a cada tipus de tendó les llargàries deduïdes
dels plànols amb els seus pesos unitaris corresponents. En el preu estaran inclosos minves i
despuntats, així com les beines, beurada d'injecció, elements d'ancoratge i totes les operacions
necessàries de col·locació, tesat, ancoratge i injecció.

15.19. M2 APUNTALAMENTS I ESTREBADES

15.24. Kg ACER EN PERFILS LAMINATS

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment estrebada.

Es mesurarà i abonarà en Kilograms (Kg) d'acer deduït de l’amidament teòric, a partir de les
dimensions indicades als plànols. Al preu aniran inclosos tots els elements d'unió (soldadures,
cargols, tapajuntes, etc.) així com la pintura de protecció o el galvanitzat en el seu cas.

15.20. M2 ENCOFRATS
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de formigó a contenir, mesurats
sobre plànols. S'inclou a la unitat d'obra tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris per
a una correcta execució de l'encofrat i del desencofrat; tal com s'indica en el capítol 3 d'aquest
Plec.

15.25. M2 PALPLANXAT METÀL·LIC
Es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2). L’amidament s'efectuarà considerant tota la
llargària de palplanxa des de l'extrem clavat sota el terreny fins al nivell de la rasa, sempre que la
palplanxa no superi la fondària indicada en els plànols del Projecte.

En particular, per a les estructures que quedin sota el nivell de l'aigua, com ara dipòsits i altres,
s'inclou en el preu el separador tipus Diwidag o similar. Es consideren inclosos en el preu les
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S'inclou en el preu de la unitat d'obra, tots els materials i treballs per a dur a terme la unitat d'obra
tal com s'indica al capítol 3 d'aquest Plec.
En particular s'inclouen el subministrament i col·locació de puntals entre palplanxes de parets
oposades o col·laterals, així com la retirada dels mateixos abans de recuperar les palplanxes.
S'inclou en el preu la part proporcional de palplanxa que no es pot recuperar.

15.26. ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADA
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) de llargària útil de la seva
generatriu superior. S'entén per llargària útil la deduïda de la distància entre els eixos de dues
juntes consecutives. Es deduiran les llargària corresponents a peces especials, colzes, vàlvules,
rodets, etc. que siguin d'abonament independent. A l’amidament esmentat se li aplicarà el preu
unitari que correspongui segons el material, diàmetre i classe dels tubs.
El preu inclou el subministrament de tubs, col·locació, execució de les juntes completes,
connexions per a protecció catòdica si és el cas, enllaços amb altres canonades, així com la
prova hidràulica i la neteja de la canonada.
S'aplicaran sobrepreus a cada metre lineal de canonada instal·lada en interiors de túnel, interiors
de canonada i trams de rasa que superin el 35% de pendent. El sobrepreu inclou els mitjans
auxiliars necessaris (carretons, corrons, etc.) per a la correcta instal·lació de la canonada.
També a les zones entibades s'abonarà un sobrepreu.

15.27. ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADES EMPESES
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) de canonada empesa mesurats
entre les cares interiors dels pous d'atac i sortida. Els preus inclouen el subministrament de la
canonada, la perforació en qualsevol classe de terreny, fins i tot roca, extracció, càrrega i
transport dels productes de l'excavació a abocador, les juntes entre tubs, injecció de beurada
entre tubs empesos i terreny, així com la ventilació forçada en cas de que sigui necessària. No
serà objecte d'abonament independent el transport a obra dels equips d'empenta. El pou d'atac
serà objecte d'abonament a part.

15.28. M2 COBERTA
Es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2). La unitat d'obra comprèn el subministrament i
col·locació de les plaques alleugerides de formigó pretensat o de formigó armat, els suports d’
E.P.D.M., l'execució dels cèrcols perimetrals i el reblert amb formigó entre lloses. S’inclou també
la part proporcional de plaques amb geometria especial i els elements auxiliars necessaris per
recolzar una placa en deus de contigües.
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En l’amidament es tindrà en compte les mesures exteriors del cèrcol perimetral i no es
descomptaran buits de ventilació, arquetes de sondes o accessos al dipòsit de la mida d'home. Si
l'accés a dipòsit es fes per escala d'esglaons de formigó es descomptaria el forat d'escala no
cobert per les plaques.

15.29. M2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA BITUMINOSA AMB
ELASTÒMERS DE SUPERFÍCIE AUTOPROTEGIDA AMB GRÀNULS MINERALS DEL
TIPUS LBM (SBS) 40/G-FP SEGONS NORMA UNE 104-242/1, FINS I TOT LÀMINA DE
GEOTÈXTIL PER REBRE LA GRAVETA
Es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2). L’amidament es farà sense descomptar els buits
de ventilació, ni entrada d'home a dipòsits però tampoc es comptarà la part que es col·loca en els
blocs de sustentació d'aquests elements. Per contra es tindrà en compte la superfície de làmina
col·locada al llarg del perímetre de la coronació del dipòsit. En el cas que l'entrada a dipòsit es
fes per escala d'esglaons de formigó es descomptaria el forat d'escala no cobert per les plaques.
No és d'abonament el solapament de les làmines bituminoses, ni la mitja canya que s’ executa
als punts angulosos.
En el preu s’inclou la realització de la prova d’estanqueïtat.

15.30. M3 MORTER PER A FORMACIÓ DE PENDENTS
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). En l’amidament es tindrà en compte les mesures
interiors del cèrcol perimetral i no es descomptaran buits de ventilació, arquetes de sondes o
accessos al dipòsit de la mida d'home. Si l'accés es fes per escala d'esglaons de formigó es
descomptaria el forat d'escala no cobert per les plaques.

15.31. M3 GRAVETA EN LES COBERTES
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3). En l’amidament es tindrà en compte les mesures
interiors del cèrcol perimetral i no es descomptaran buits de ventilació, arquetes de sondes o
accessos al dipòsit de la mida d'home. Si l'accés es fes per escala d'esglaons de formigó es
descomptaria el forat d'escala no cobert per les plaques.

15.32. ML SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ JUNTA D'ESTANQUEÏTAT DE PVC
Es mesurarà en metres lineals (ml). En el preu s'inclou el material inert (porexpan, suro, ..),
col·locació, mitjans auxiliars i encofrat especial si es precisa. El subministrament i col·locació de
la banda inclou la part proporcional de peces especials (T, peces de cantonada, diedres, peces
en creu, etc.), que no són objecte d'abonament a part.
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16. MEDICIÓ I ABONAMENT D'EQUIPS
16.1. GENERALITATS
Llevat d'indicació contrària desglossada en els quadres de preus i pressupostos, els equips i
materials es mesuraran per al seu abonament com unitats completes i indivisibles disposades per
funcionar, i tindran inclosos:

En els preus s’ha de considerar repercutit, sempre que al pressupost no hi figuri una partida
específica i concreta, la part proporcional de les despeses associades a la redacció dels projectes
detallats corresponents, gestions i despeses de legalització, visats i actualitzacions fins al final de
l’obra, coordinació i relació amb els organismes oficials que calgui i obtenció finalment de tots els
permisos, autoritzacions, aprovacions, butlletins d’instal·lador, etc. i tota la documentació
necessària, que serà lliurada a la propietat, per a la posada en marxa i posada en funcionament.

-

Tots els accessoris indicats en els plecs i en les especificacions tècniques.

16.2.2. AÏLLAMENT ACÚSTIC

-

Tots els accessoris que encara que no siguin indicats, sí calguin per a un total i bon
funcionament de l'equip segons les prescripcions i requisits dels fabricants.

Es mesurarà com unitat completa, segons el desglossament dels diferents equips especificats,
muntat en paret, porta o forat de finestra, incloent els perfils, suports i cargols.

-

Acabats superficials i pintura segons els colors indicats en plecs i en la seva absència
segons els colors del fabricant.

16.2.3. ANTIARIET HIDROPNEUMÀTIC AMB CAMBRA D’AIRE

-

Els retocs de pintura una vegada acabat el muntatge i la posada en marxa.

Es mesurarà com unitat completa, disposada a funcionar, fixada a terra amb ancoratge i
subjectada a la canonada d'impulsió amb els seus corresponents juntes i cargols.

-

El muntatge, la posada en marxa, les proves, el calibratge, ajustaments, greixatges,
alineaments, collat de cargols, i totes aquelles operacions necessàries perquè l’explotació
disposi de l'ús dels equips. Caldrà repetir aquestes operacions els cops que calgui fins a la
recepció de l’obra.

-

Els cargols, juntes, suports, elements de fixació i altres accessoris necessaris per a un total
acoblament i fixació dels equips.

-

Els manuals d'explotació i manteniment dels equips amb plànols d'acabat, especejament,
esquemes i llistat de components.

-

Els cables des dels equips en camp fins als armaris, passant per les caixes intermèdies,
amb l'etiquetatge de senyalització, grapes, terminals, borns i altres accessoris d'instal·lació
fins al seu total connexionat i posada en marxa de tots els equips.

-

Els cables d'alimentació i de senyal apantallats per a connexionar els equips de mesura
analògica des de camp fins als armaris passant per les caixes de connexió intermèdia,
connexionat, etiquetatge de senyalització, grapes, terminals, borns i altres accessoris
d'instal·lació fins al seu total connexionat i posada en marxa dels esmentats equips de
mesura.

El preu inclou la legalització de l’aparell a pressió.
16.2.4. ARMARI USUARI
Es mesurarà com unitat completa, incloent tapa de registre, armari metàl·lic, comptador
totalitzador, indicador de nivell, cablejat intern i extern, terminals i accessoris fins a la seva total
instal·lació i funcionament.
16.2.5. RODETS DE DILATACIÓ
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes,
ajust i posada en marxa.
16.2.6. CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC
Es mesurarà com unitat completa, incloent les juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles,
volanderes, cablejat de senyal, alimentació i terra fins a l'armari, (50 m linials de longitud com a
mínim) pont de terres entre brides, indicador instantani i totalitzador de cabal a l'armari,
instal·lació, calibratge al cabal nominal que s'especifiqui i la seva total posada en marxa.

16.2. EQUIPS

El preu inclou el certificat de calibració del cabalímetre.

16.2.1. GENERALITATS

16.2.7. COMPENSADORS D'ACER

Totes les canonades, equips hidràulics, elèctrics, mecànics i instrumentació a instal·lar es
mesuraran i abonaran en general, mitjançant l'aplicació dels preus corresponents del Quadre de
Preus núm. 1 de subministrament dels diferents equips.

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes,
tirants, ajust i posada en marxa.
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16.2.8. COMPENSADORS DE GOMA

16.2.15. CONTROL DE NIVELL DIGITAL

Es mesurarà com unitat completa, incloent cargols, femelles, volanderes, tirants, ajust i posada
en marxa.

Es mesurarà com unitat completa, incloent el cable, caixes d'interconnexió, material accessori
d'instal·lació i tot el necessari fins a arribar a l'armari elèctric i la seva total posada en marxa.

16.2.9. CABALÍMETRE ULTRASÒNIC

16.2.16. OBTURADOR DE DISC SOTA CAPOTA

Es mesurarà com unitat completa, incloent les portasondes amb vàlvules d'aïllament, cablejat de
senyal, alimentació i terra fins a l'armari, (50 m linials de longitud com a mínim), instal·lació
mecànica i elèctrica, transmissor de cabal, integrador, indicador de cabal instantani, totalitzador
de cabal, cablejat general, instal·lació, calibratge al cabal nominal que s'especifiqui i la seva total
posada en marxa.

Es mesurarà com unitat completa, incloent flotador, tub guia flotador, biga suport, suports juntes
d'estanqueïtat, cargols, femelles i volanderes i tots els accessoris necessaris fins a la seva total
posada en funcionament. No s'inclou la part d'obra civil.

El preu inclou el certificat de calibració del cabalímetre.

Es mesurarà com unitat completa, incloent servomotor amb tot el seu cablejat fins a l'armari
elèctric, suports, juntes d’estanqueïtat, cargols, femelles i volanderes, accessoris d'instal·lació,
reglatge de finals de carrera i limitadors de parell i la seva total posada en marxa. No s'inclou la
part d'obra civil.

16.2.10. COMPTADOR DE CABAL D'HÈLIX
Es mesurarà com unitat completa, incloent les juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles,
volanderes, instal·lació, trapa usuari on es requereixi i la seva total posada en marxa.
16.2.11. JUNTES DE DESMUNTATGE
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes,
ajust i posada en marxa.
16.2.12. MANÒMETRE
Es mesurarà com unitat completa, incloent vàlvula d'aïllament, amortidor, i vàlvula amb brida de
comprovació, glicerina i la seva connexió al punt de canonada.

16.2.17. OBTURADOR DE DISC SOTA CAPOTA SERVO-ASSISTIT

16.2.18. PASSAMURS
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes,
anell estanc de fixació al mur i la seva total posada en funcionament.
16.2.19. POLISPAST ELÈCTRIC
Es mesurarà com unitat completa, incloent mecanisme d'elevació i translació elèctric, sistema
d'alimentació, armari elèctric, camí de rodament, botonera de comandament, cable d'alimentació
fins a l'armari elèctric i tots els accessoris necessaris fins a la seva posada en funcionament.
16.2.20. PONT GRUA

16.2.13. MEDICIÓ DE NIVELL EN PART SUPERIOR DE DIPÒSITS
Es mesurarà com unitat completa, incloent el transmissor de pressió inductiu, el seu suport,
indicador de nivell digital en armari, bulb de pressió amb els seus accessoris de mesura i cadena,
cablejat general fins a l'armari, accessoris d'instal·lació, calibratge i la seva total posada en
marxa.
16.2.14. MEDICIÓ DE NIVELL EN DRENATGE DE DIPÒSIT
Es mesurarà com unitat completa, incloent el transmissor de pressió inductiu, indicador de nivell
digital en quadre, vàlvula d'aïllament, amortidor, vàlvula amb brida de comprovació, connexió a la
canonada de drenatge, cablejat general fins a l'armari, accessoris d'instal·lació, calibratge i la
seva total posada en marxa.
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Es mesurarà com unitat completa, incloent mecanisme d'elevació i translació elèctric, sistema
d'alimentació, armari elèctric, camí de rodament, botonera de comandament, cable d'alimentació
fins a armari elèctric i tots els accessoris necessaris fins a la seva posada en funcionament.
16.2.21. POLISPAST MANUAL
Es mesurarà com unitat completa, incloent camí de rodament, aparellament, cadena d'elevació i
la seva total posada en funcionament.
16.2.22. BULB DE PRESSIÓ
Es mesurarà com unitat completa, incloent la cadena de subjecció, tub transmissor, ràcords de
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connexió i la seva total posada en funcionament.

regulació cabal i altitud, i tots els accessoris necessaris per a la seva posada en marxa inclosa la
seva regulació i control de funcionament assegurat antisobreeiximent.

16.2.23. CONTROL DE PRESSIÓ
16.2.30. VÀLVULA DE COMPORTA
Es mesurarà com unitat completa, incloent el transmissor de pressió, el seu suport, vàlvula
d'aïllament amortidor, vàlvula amb brida de comprovació, connexió a la canonada, indicador
digital en panell armari, cablejat fins a quadre, accessoris d'instal·lació i tot el necessari fins a la
seva regulació, calibratge i total posada en marxa.

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes i la
seva posada en funcionament.
16.2.31. VÀLVULA DE DESCÀRREGA

16.2.24. PRESÒSTATS
Es mesurarà com unitat completa, incloent vàlvula d'aïllament, amortidor, vàlvula amb brida de
comprovació, connexió a la canonada, cablejat fins a l'armari, caixes d'interconnexió, grapes,
suports, etiquetatge, ajust i la total posada en marxa.
16.2.25. PROTECCIÓ DE LA INSTRUMENTACIÓ DE NIVELL
Es mesurarà com unitat completa, incloent tota la ferramenta, tela mosquitera, suports, tub PVC,
protecció sondes amb la seva brida i tots els accessoris segons annexos de les especificacions
tècniques fins a la seva total posada en marxa.

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes i la
seva posada en funcionament.
16.2.32. VÀLVULA DE PAPALLONA ELÈCTRICA
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes,
servomotor, el cable des de tots els elements de la vàlvula, potència i control, fins a l'armari
elèctric, l'ajust dels finals de carrera i limitadors de parell i tots els accessoris necessaris per al
seu total funcionament.
16.2.33. VÀLVULES DE PAPALLONA MANUAL

16.2.26. VÀLVULA ADDUCTORA D'AIRE
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes,
repintat i la seva total posada en marxa.

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, el
cable dels finals de carrera fins a l'armari elèctric, l'ajust dels finals de carrera i tots els accessoris
necessaris per al seu total funcionament.

16.2.27. VÀLVULA D'ALTITUD

16.2.34. VÀLVULA DE RETENCIÓ

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes,
tubs de control, vàlvula d'aïllament i collaret en el drenatge del dipòsit, pilot de regulació i tots els
accessoris necessaris per a la seva posada en marxa, inclòs la seva regulació i control de
funcionament assegurat antisobreeiximent.

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes, i
la seva posada en funcionament.

16.2.28. VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PROPORCIONAL
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes,
tub de control manòmetre i tots els accessoris necessaris per a la seva posada en marxa incloent
el control de funcionament.

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes,
servomotor, el cable des de tots els elements de la vàlvula, potència i control, fins a l'armari
elèctric, l'ajust dels finals de carrera i limitadors de parell, l'ajust i comprovació de la funció de
realitzar, regulació de pressió o cabal i tots els accessoris necessaris per al seu total
funcionament.

16.2.29. VÀLVULA D'ALTITUD I LIMITADORA DE CABAL

16.2.36. VÀLVULA VENTOSA-PURGADOR

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes,
tubs de control, tub pitot, vàlvula d'aïllament i collaret en el drenatge del dipòsit, pilots de

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles, volanderes,
cons reductors si en precisa i tots els accessoris necessaris per a la seva posada en
funcionament.
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16.2.37. VENTILADORS-EXTRACTORS

16.3.4. BATERIA DE CONDENSADORS BAIXA DE TENSIÓ

Es mesurarà com unitat completa, incloent persiana de sobrepressió, cable fins a l'armari elèctric i
la seva total posada en marxa.

Es mesurarà com unitat completa, comprenent l'interruptor automàtic d'alimentació inclòs a
l'armari elèctric de baixa tensió, la bateria automàtica de condensadors amb el seu regulador i
contactors, el cablejat de tot l'equip, l'ajustament del factor de potència i tots els accessoris
necessaris fins a la seva total posada en marxa.

16.2.38. TERMÒSTAT
Es mesurarà com unitat completa, incloent el cable fins a l'armari elèctric, els accessoris
d'instal·lació, el seu ajust i posada en funcionament.

16.3. MATERIAL ELÈCTRIC

16.3.5. ARMARI D’ENLLUMENAT
Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi els interruptors tetrapolars automàtics
magnetotèrmics, les proteccions diferencials tetrapolars, el cablejat, borns i tots els accessoris
fins a la seva total posada en marxa.

16.3.1. ESCOMESA DE COMPANYIA ELÈCTRICA
16.3.6. LLUMS DE PARET
Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi la petició escrita a la companyia, drets d'escomesa,
drets d'extensió i verificació, comptadors d'energia activa i reactiva, borns de connexionat i
verificació, caixes de doble aïllament, curtcircuits de seguretat, interruptor general automàtic
rearmable a distància, protecció diferencial rearmable, caixa general de protecció, femelles
d'orelles d'enganxament o armari metàl·lic, butlletí d'instal·lació, certificat de direcció i acabat
d'obra, legalització en els serveis d'indústria de l'escomesa i de tots els equips que alimenta,
cables de potència i control senyals a PLC fins a l'armari de distribució i tot el necessari fins a la
seva total posada en marxa.
16.3.2. ESCOMESA ELÈCTRICA D'USUARI
Es mesurarà com unitat completa, incloent la petició formal a l'usuari consorciat, borns de
connexionat, caixes d'aïllament, curtcircuits de seguretat, interruptor general automàtic rearmable
a distància, protecció diferencial rearmable, cable de potència i control des de l'escomesa fins a
l'armari amb tots els accessoris d'instal·lació i tot el necessari fins a la seva total posada en
marxa.

Es mesuraran com unitat completa, incloent llum, suport, cablejat fins a l'armari d'enllumenat,
interruptor d'encesa, accessoris d'instal·lació i la seva posada en funcionament.
16.3.7. BÀCULS
Es mesuraran com unitat completa, incloent-hi perns d'ancoratge i la seva col·locació, interruptor
d'encesa, la lluminària completa amb llum, reactància i accessoris, cable fins a l'armari
d'enllumenat, accessoris d'instal·lació i tot el necessari fins a la seva total posada en
funcionament. No s'inclou la part que pugui haver d'obra civil.
16.3.8. BASES D’ENDOLL
Es mesuraran com unitat completa, incloent cablejat fins a l'armari d'enllumenat, accessoris
d'instal·lació i la seva posada en funcionament.
16.3.9. BRAÇ MURAL

16.3.3. ARMARIS ELÈCTRICS
Es mesuraran com una unitat completa, incloent-hi tot el necessari per complir les especificacions
de funcionament i/o adaptant-se als esquemes que s'adjunten, per tant inclouran: contactors,
relés, interruptors, commutadors, proteccions tèrmiques, magnètiques, diferencials i curtcircuit,
cablejat interior, borns d'entrada i sortida, indicadors de tensió i d'intensitat amb els seus
commutadors, toroïdals, transformadors de control, dispositius de rearmament, temporitzadors,
polsadors, llums de control, sinòptic, comptadors horaris, comptadors de maniobres, resistències i
termòstat de caldejament, roturació i tots els ajustaments i posada a punt necessari fins al total
funcionament dels equips que alimenta i protegeix.
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Es mesurarà com unitat completa, incloent el braç, la lluminària, llum, reactància, interruptor
d'encesa, accessoris d'instal·lació, cablejat fins a l'armari elèctric i la seva posada en
funcionament.
16.3.10. COLUMNA
Es mesurarà com unitat completa, incloent la columna, la lluminària, llum, reactància, interruptor
d'encesa, accessoris d'instal·lació, cablejat fins a l'armari elèctric i la seva posada en
funcionament.
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16.3.11. EQUIP AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA
Es mesurarà com unitat completa, incloent el cable fins a l'armari d'enllumenat i accessoris
d'instal·lació.
16.3.12. LLUMINÀRIA DE SUSPENSIÓ
Es mesurarà com unitat completa, incloent la lluminària, perns de suspensió, llum, reactància,
interruptor d'encesa, accessoris d'instal·lació, cable fins a l'armari elèctric i la seva posada en
funcionament.
16.3.13. INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA
Es mesurarà com unitat completa, incloent cable, piquetes, soldadures, connexions, registres,
caixes preses de mesurament de terra i tots els accessoris necessaris fins a aconseguir la
resistència mínima exigida en plecs.

16.4. MATERIAL ELÈCTRIC ALTA TENSIÓ
16.4.1. PROJECTE I DIVERSOS D'ESCOMESA ELÈCTRICA EN ALTA TENSIÓ
Es mesurarà com unitat completa, incloent el projecte, la seva legalització, visat i actualització al
final de l'obra; la coordinació i relació amb els Organismes Oficials; aprovacions, dictàmens i
permisos oficials; connexionat dels comptadors d'energia activa, reactiva, tarifador i altres
accessoris, i els butlletins d'instal·lació amb la corresponent autorització de posada en marxa i tot
el necessari fins a la posada en funcionament.
16.4.2. EDIFICI PREFABRICAT
Es mesurarà com unitat completa, incloent la cimentació, excavació, sorra de reblert, portes i
finestres, reixetes de ventilació, mòduls prefabricats amb el seu acoblament i pintura, i tot el
necessari fins a estar condicionat adequadament per a contenir els equips especificats en el
projecte amb les seves entrades i sortides de cable.
16.4.3. CONJUNT CEL·LES D'ALTA TENSIÓ
Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi totes les cel·les especificades al projecte,
degudament acoblades i connexionades disposades per funcionar fins a la seva total posada en
marxa.
16.4.4. TRANSFORMADOR
Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi elements d'elevació i arrossegament, borns
presaterra, rodes, equip de control i protecció per temperatura, buchlolz; assaigs de rutina,
cablejat de potència i control, i tot el necessari fins a la seva total posada en marxa.
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AMIDAMENTS

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
01
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NUM. CODI
1

Pàg.:

G22D3011

PRESSUPOST LA_GRANADA
CANONADES
ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

UA
m2

Num. Text

Num. Text

DESCRIPCIÓ
Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (PB)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2

arqueta a estació

1,000

10,000

2,416

C#*D#*E#*F#

3

estació a arqueta

1,000

10,000

2,416

C#*D#*E#*F#

4

aigua drenatge a pou existent

1,000

25,000

2,416

C#*D#*E#*F#

5

arqueta dipòsits existents a nou dipòsit

1,000

30,000

2,416

6

dipòsit nou a arqueta connexió a
abastament a La Granada

1,000

20,000

3,016

7

diposit nou a desguas existent

1,000

10,000

3,016

C#*D#*E#*F#

G222RPN1

m3

Tipus

[C]

1,000

[D]

arqueta a estació

10,000

3

estació a arqueta

1,000

10,000

4

aigua drenatge a pou existent

1,000

25,000

5

arqueta dipòsits existents a nou dipòsit

1,000

30,000

6

dipòsit nou a arqueta connexió a
abastament a La Granada

1,000

20,000

diposit nou a desguas existent

1,000

10,000

[E]

1,537

[F]

G2242111

m2

Num. Text

Tipus

[C]

arqueta a estació

3

estació a arqueta

1,000

4

aigua drenatge a pou existent

1,000

5

arqueta dipòsits existents a nou dipòsit

1,000

6

dipòsit nou a arqueta connexió a
abastament a La Granada

1,000

diposit nou a desguas existent

1,000

7

1,000

[D]

10,000

G22MR050

m3

0,890

0,260

C#*D#*E#*F#

3,140

0,006

5

estació a arqueta llit

1,000

10,000

0,710

C#*D#*E#*F#

0,100

C#*D#*E#*F#

6

protecció

1,000

10,000

7

deducció canonada

-1

10,000

0,890

0,260

C#*D#*E#*F#

3,140

0,006

8

aigua drenatge a pou existent llit

1,000

25,000

0,710

C#*D#*E#*F#

0,100

C#*D#*E#*F#

9

protecció

1,000

25,000

-1

25,000

0,890

0,260

C#*D#*E#*F#

3,140

0,006

30,000

0,710

C#*D#*E#*F#

0,100

C#*D#*E#*F#

1,000

30,000

0,890

0,260

C#*D#*E#*F#

-1

30,000

3,140

0,006

C#*D#*E#*F#

14

dipòsit nou a arqueta connexió a
abastament a La Granada llit

1,000

20,000

0,760

0,100

C#*D#*E#*F#

15

protecció

1,000

20,000

0,960

0,310

C#*D#*E#*F#

16

deducció canonada

-1

20,000

3,140

0,006

C#*D#*E#*F#

17

diposit nou a desguas existent llit

1,000

10,000

0,760

0,100

C#*D#*E#*F#

18

protecció

1,000

10,000

0,960

0,310

C#*D#*E#*F#

19

deducció canonada

-1

10,000

3,140

0,006

C#*D#*E#*F#

Fórmula

C#*D#*E#*F#

1,537

1,758

C#*D#*E#*F#

1,862

2,308

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

E24220A2

m3

Num. Text

C#*D#*E#*F#
331,577

Tipus

2

arqueta a estació

3

estació a arqueta

4

aigua drenatge a pou existent

5

arqueta dipòsits existents a nou dipòsit

6

dipòsit nou a arqueta connexió a
abastament a La Granada

7

diposit nou a desguas existent

10,000

0,660

C#*D#*E#*F#

25,000

0,660

C#*D#*E#*F#

[C]

1,000

[D]

10,000

30,000

0,660

C#*D#*E#*F#

20,000

0,710

C#*D#*E#*F#

[E]

1,537

[F]

G228U010

m3

Num. Text

C#*D#*E#*F#
70,800

Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa,
fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

EUR

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#

1,758

TOTAL AMIDAMENT
6

31,911

Transport de terres no contaminades per a apilar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

deducció canonada

C#*D#*E#*F#

0,710

10,000

-1

protecció

0,660

10,000

1,000

deducció canonada

2

Fórmula

C#*D#*E#*F#

13

1,758

TOTAL

protecció

4

TOTAL

12

1,758

[F]

3

[F]

0,100

C#*D#*E#*F#

1,537

[E]

[E]

0,710

C#*D#*E#*F#

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

2

10,000

1,000

1,537

TOTAL AMIDAMENT

[D]

1,000

arqueta dipòsits existents a nou dipòsit
llit

C#*D#*E#*F#

2,308

[C]

arqueta a estació llit

11

1,758

1,862

Tipus

2

deducció canonada

271,680

TOTAL

Pàg.:

10

Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

2

7

4

Fórmula

Esbrossada

Num. Text

3

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
2

AMIDAMENTS

1

27,020

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2

arqueta a estació

1,000

10,000

1,720

1,400

C#*D#*E#*F#

3

estació a arqueta

1,000

10,000

1,720

1,400

C#*D#*E#*F#

4

aigua drenatge a pou existent

1,000

25,000

1,720

1,400

C#*D#*E#*F#

5

arqueta dipòsits existents a nou dipòsit

1,000

30,000

1,720

1,400

C#*D#*E#*F#

6

dipòsit nou a arqueta connexió a
abastament a La Granada

1,000

20,000

2,070

1,900

C#*D#*E#*F#

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
7

Pàg.:

diposit nou a desguas existent

1,000

10,000

2,070

01
01
02

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

Pàg.:

C#*D#*E#*F#

1,900

TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENTS

3

TOTAL AMIDAMENT

298,590

5

FBBZ1PN1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

UA

DESCRIPCIÓ

m

Tub d'acer galvanitzat embridat, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm)
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.

6
1

GF22MF11

E0723A12

m

Cinta de senyalització subterrània per a canonades d'aigua o canalitzacions elèctriques de polietilè, d'ample 15 cm i gruix
de 300 micres. col·locada

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

80,000

C#*D#*E#*F#

1,000

15,000

C#*D#*E#*F#

2

1,000

50,000

C#*D#*E#*F#

3

estació a arqueta

1,000

15,000

C#*D#*E#*F#

3

1,000

15,000

C#*D#*E#*F#

4

aigua drenatge a pou existent

5

arqueta dipòsits existents a nou dipòsit

1,000

50,000

C#*D#*E#*F#

6

dipòsit nou a arqueta connexió a
abastament a La Granada

7

diposit nou a desguas existent

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
7

E077P8GP

ML

GF22MPN7

m

Num. Text

80,000

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

arqueta a estació

3

estació a arqueta

4

aigua drenatge a pou existent

5

arqueta dipòsits existents a nou dipòsit

6

dipòsit nou a arqueta connexió a
abastament a La Granada

1,000

40,000

C#*D#*E#*F#

7

diposit nou a desguas existent

1,000

10,000

C#*D#*E#*F#

1

E31521H4

1

[D]

[E]

[F]

m3

Tipus

C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

[C]

1,000

[D]

15,000

[E]

0,960

[F]

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

1

0,500

m

Num. Text
1

Tub PEAD desguàs caseta equips
hidràulics

Fórmula

C#*D#*E#*F#
7,200

[D]

[E]

[F]

TOTAL

15,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

GD5ARPN1

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15,000

Construcció de secció tipus prisma de 04 tubs corrugats DN 90 en calçada, formada per:Excavació de rasa de 104 cm de
fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.Càrrega i transport de terres sobrants de
l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon d'abocament.Execució de prisma tubular format per 4
conductes de 90 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau
de formigó de resistència 175Kg/cm2.Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de
polietilé cada 1 ml i maniguets d'unió.Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d´aportació, en
tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.Totalment executat i acabat.

ml

50,000

Con de reducció d'acer galvanitzat per a passar de 200 mm de DN a 150 mm de DN, amb 2 unions per testa amb dues
brides exemptes, dues anelles elastomèriques d'estanquitat i un maniguet de reacció cada unió i col·locat superficialment.

cabalímetre

Fórmula

Formig? per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consist?ncia tova i grand?ria m?xima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades pr?viament i expressament per la DF.

Protecció canonada de serveis

L1040000D

TOTAL

15,000

TOTAL AMIDAMENT
9

Num. Text

1,000

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
u

canonada de serveis

[C]

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

2

GF3C1PN1

Tipus

Tub d'acer galvanitzat embridat, fabricat amb acer S195 T, de 7.87´´ (diàmetre exterior especificat=219.3 mm i DN= 200
mm), amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.
Tipus

145,000

Canonada de PEAD DC corrugat RC-8, diàmetre 400 mm amb junta, col.locada incluint part proporcional de juntes,
colzats i peces especials

Num. Text

4

6,000

arqueta a estació

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

3

Fórmula

C#*D#*E#*F#

2

Num. Text

2

TOTAL

6,000

1

TOTAL AMIDAMENT
NUM. CODI

25,000

Suport d'acer galvanitzat 5x5x53 mm per a tub DN 150-200, col·locat a terra formigonat

Num. Text

PRESSUPOST LA_GRANADA
CANONADES
CANONADES

4

15,000

Drenatge amb tub de PEAD corrugat de doble paret, de D= 200 mm per a drenatge.
Tipus

[C]

1,000

[D]

25,000

[E]

[F]

TOTAL

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

Fórmula

C#*D#*E#*F#

EUR

01
02
01

PRESSUPOST LA_GRANADA
ARQUETA DE DERIVACIÓ
MOVIMENT DE TERRES

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
NUM. CODI
1

G22D3011

Pàg.:

AMIDAMENTS

5

02
02

CAPÍTOL
NIVELL 3

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (PB)
NUM. CODI

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

10,070

[E]

[F]

8,670

G2212101

m3

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

0,333

[E]

155,270

[F]

E24220A2

87,307

TOTAL

2,150

TOTAL AMIDAMENT
3

1

DESCRIPCIÓ

G3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

[E]

[F]

2

111,166

111,166

G4D0U011

m2

4

G226R002

Num. Text
1

Num. Text

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

3

Tipus

solera

2

-1

7,200

5,800

0,150

C#*D#*E#*F#

3

-1

5,700

4,300

0,100

C#*D#*E#*F#

4

-1

5,200

3,800

0,400

C#*D#*E#*F#

5

-1

4,800

3,400

1,500

C#*D#*E#*F#

m3

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

[E]

[F]

E225AH90

m3

4

G45C1DG4

1

Tipus

emmacat graves

[C]

1,000

[D]

5,550

3,800

[F]

TOTAL

Fórmula

m3

0,400

C#*D#*E#*F#
7,200

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

llosa de fonamentació

1,000

5,200

3,800

0,400

C#*D#*E#*F#

2

coberta

1,000

4,800

3,400

0,300

C#*D#*E#*F#

G3CB4200

kg

[E]

4,400

[F]

0,150

[C]

[D]

[E]

[F]

m2

Num. Text

Fórmula

TOTAL

Fórmula

32,000

5,200

3,800

C#*D#*E#*F#

40,000

4,800

3,400

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

111,166

TOTAL

Tipus

kg/m2

G4D0U016

12,800

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de di?metre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2

1.285,120

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

2,000

4,800

2,000

C#*D#*E#*F#

2

2,000

4,200

1,800

C#*D#*E#*F#

3

2,000

3,400

2,000

C#*D#*E#*F#

4

2,000

2,800

1,800

C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

58,000

3,663
6

OBRA

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV+Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

2

5

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01

TOTAL

0,400

1

1

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a m?xim. Inclós refí i compactació abans de l'estesa

Num. Text

[E]

TOTAL AMIDAMENT

70,067

111,166
TOTAL AMIDAMENT

6

24,510

C#*D#*E#*F#

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text

[D]

5,200

2,000

Num. Text

E24220A3

[C]

2,000

Num. Text

Fórmula

111,166

TOTAL AMIDAMENT
5

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

111,166

1,000

1

excavació

[C]

TOTAL

Fórmula

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 90% del PM, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

m3

[F]

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

4,300
TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#

TOTAL

[D]

5,700

Fórmula

2
Num. Text

[C]

1,000

1

Transport de terres no contaminades per a apilar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km

m3

ARQUETA DE DERIVACIÓ
OBRA CIVIL

UA

Num. Text

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text

6

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

Pàg.:

PRESSUPOST LA_GRANADA

E4521AAQCR
Num. Text

EUR

m3

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

mur long sup

1,000

4,800

0,300

1,800

C#*D#*E#*F#

2

mur long inf

1,000

4,800

0,300

1,800

C#*D#*E#*F#

3

mur trans sup

1,000

2,800

0,300

1,800

C#*D#*E#*F#

4

mur trans inf

1,000

2,800

0,300

1,800

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

E4B24000

kg

AMIDAMENTS

7

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

13

NDKZU542

Num. Text

Tipus

1

Tipus

kg/m2

[C]

35,000

[D]

[E]

[F]

E4DE1261

m2

Num. Text

[C]

1,000

1

[D]

4,200

[E]

[F]

2,800

9

GDKZHLD4

u

14

Fórmula

NDKZU543

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

G7J1AAE1

m

Num. Text

15

Fórmula

GDDZU100

u

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

[E]

[F]

Tipus

1

2,000

4,900

C#*D#*E#*F#

2

2,000

3,600

C#*D#*E#*F#

GZ02003C

[C]

[D]

[E]

[F]

11

E5Z15A2B

m2

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

12

KQN2U00P

Num. Text
1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

1,000

[D]

TOTAL

[F]

Fórmula

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

NUM. CODI
1

10,000

TOTAL

01
02
03

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

PRESSUPOST LA_GRANADA
ARQUETA DE DERIVACIÓ
CALDERERIA

Fórmula

C#*D#*E#*F#

[E]

TOTAL

2,000

1

Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m d'alçada amb un total de 5 graons, 1 graó cada 20 cm.
D'uns 55 cm d'ample per ancorar en el formigó, amb passamans quadrats de 50x50x6 mm i una distància entre aquests de
0,45 m. L'escala d'allarg està formada per dos peus injectats de PRFV amb 2 taladres de M12 en cada peu.
Tipus

6,000

17,000

10,000
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

Massis d'ancoratge horitzontal segons plànols en canonades de dn <250 i pressio de treball fins a 16 bar, incloent
excavacions, transport de restes a abocador i reblert compactat al 95% pm de material procedent de l'excavació

UT

Num. Text

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10
cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

1

TOTAL

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

1,000

6,000
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

TOTAL

C#*D#*E#*F#

1,000
16

1,000

Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

1

Segellat de juntes amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu
Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL

1,000

1

[C]

11,760

Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric? de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col?locat amb morter
Tipus

Fórmula

C#*D#*E#*F#

1,000

1

Num. Text
Num. Text

TOTAL

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent,
format per 1,40 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4
orificis de 12 mm de diametre, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de
180º amb l'orifici de sortida tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de diametres inferiors al Ø 8 mm, amb
una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.

Num. Text

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1.015,000

TOTAL

[E]

Fórmula

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a
una alçada màxima de 2 m, per a una superfície horitzontal
Tipus

[D]

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL

29,000

[C]

1,000

1
Num. Text

1,000

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent,
format per 1,10 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4
orificis de 12 mm de diametre, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de
180º amb l'orifici de sortida tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de diametres inferiors al Ø 8 mm, amb
una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.

u

8,208

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2

8

GFZX004P
Num. Text
1

Interconnexió

UA

DESCRIPCIÓ

u

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat DN150 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

TOTAL

4,000

C#*D#*E#*F#

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
2

GF1E00ARQ

Pàg.:

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria dels 2 ramals de derivació a arqueta (entrada i sortida) i de la peça d'enllaç de la canonada actual tallada per fer
la connexió segons plànols fins als passamurs. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part
proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra equivalent de major qualitat.
Inclou execució de suports d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades d'acer galvanitzat.
Totalment acabat.

kg

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

7,200

0,000

0,000

15,290

(C#+D#+E#)*F#

2

1,600

0,000

0,000

15,290

(C#+D#+E#)*F#

3

1,600

0,000

0,000

15,290

(C#+D#+E#)*F#

ancoratges i suportacions

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

01
03
01

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NUM. CODI

Fórmula

1

5

AMIDAMENTS

9

1

125,000

G221U010

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

1,000

1

284,016

[D]

50,000

[E]

25,000

[F]

L21JU701

Desmuntatge per a substitució de peces de caldereria, amb desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclós tall de canonades de fosa.

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

1

01
02
04

Fórmula

G22D3011

m2

Num. Text

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

2

Tipus

1

GF3D3004

G2212101

m3

Num. Text

UA

DESCRIPCIÓ

u

Subministrament i col·locació de peça especial endoll-brida DN150 PN16 tipus BVP-83U de Proinvall o equivalent, inclòs
part proporcional de juntes i cargoleria. Totalment instal·lada i provada

Num. Text

Tipus

2

[C]

[D]

[E]

[F]

ONY0105

u

ONY0106

u

Tipus

4

GNP1E023

Num. Text
1

u

Sobreexcavació a zona de estació per
disposar grava

E225AH90

m3

Num. Text

2,000

1

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

G226R002

Tipus

m3

1,000

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#

EUR

1

replè amb terres-graves de l'excavació
del dipòsit

2

excavació

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#
1.250,000

[C]

[D]

0,330

641,640

0,333

14,400

[E]

11,400

[F]

TOTAL

Fórmula

2,650

C#*D#*E#*F#

2,500

C#*D#*E#*F#

697,777

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a m?xim. Inclós refí i compactació abans de l'estesa

Sobreexcavació a zona de estació per
disposar grava

Num. Text

Bomba d'esgotament sumergible tipus AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM de sulzer o equivalent, amb grau de protecció IP
68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i impulsor tipus semiobert, col·locada
Tipus

[F]

[C]

0,333

[D]

14,400

[E]

11,400

[F]

TOTAL

2,500

TOTAL AMIDAMENT
5

1,000

Subministrament i instal.lació de contrapès per a interruptor de nivell tipus abs ks
AMIDAMENT DIRECTE

[E]

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Subministrament i instal.lació de interruptor de nivell per a aigua residual amb format ''estandar'' (necessita contrapès per a
commutar quan s'aconsegueix el nivell al qual està instal·lat). sortida a 2 fils (no) amb cable de 10m
AMIDAMENT DIRECTE

3

4

Fórmula

375,000

25,000

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

2,000

1

[D]

50,000

TOTAL AMIDAMENT

1

NUM. CODI

[C]

1,000

1,000
3

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (PB)

1

PRESSUPOST LA_GRANADA
ARQUETA DE DERIVACIÓ
EQUIPS

TOTAL

0,300

TOTAL AMIDAMENT
3

1,000

PRESSUPOST LA_GRANADA
ESTACIÓ D'IMPULSIÓ
MOVIMENT DE TERRES

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

10

Fórmula

C#*D#*E#*F#

136,663

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 90% del PM, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

697,777

3

-1

9,900

6,800

0,150

C#*D#*E#*F#

4

-1

8,400

5,300

0,100

C#*D#*E#*F#

5

-1

7,900

4,800

0,400

C#*D#*E#*F#

6

-1

7,500

4,400

2,000

C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:

7
8

sobreexcavació

1,000

9,900

6,800

0,150

C#*D#*E#*F#

1,000

14,400

11,400

1,000

C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11

2

G4D0U011

m2

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
6

E24220A3

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,100

697,777

C#*D#*E#*F#

2

d'emmagatzament a impulsió
(terres-graves de dipòsit)

1,100

776,317

C#*D#*E#*F#

3

terre vegetal impulsió

1,100

375,000

C#*D#*E#*F#

GR11R150

m2

[C]

1,000

1

[D]

[E]

[F]

1.250,000

m3

Tipus

[C]

0,100

1

F2RA8895

[D]

[E]

[F]

Num. Text

Tipus

[C]

0,100

1

[D]

01
03
02

1

G3Z112P1

Num. Text
1

UA
m2

2

2,000

3

2,000

4

2,000

G3CB4200

kg

[E]

[F]

1

llosa cota 239.5

2

kg/m2

3

solapaments

4

sabates

5

riostres

6

llosa cota 241.5

7

kg/m2

9

Fórmula

4

Tipus

solapaments

1.250,000

G45C1DG4

m3

Num. Text

8,200
5,200

[C]

[D]

0,400

C#*D#*E#*F#

0,400

C#*D#*E#*F#

0,400

C#*D#*E#*F#

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#

8,000

35,000

4,620

3,400

C#*D#*E#*F#

35,000

8,600

3,350

C#*D#*E#*F#

0,050

549,780

C#*D#*E#*F#

0,050

1.008,350

C#*D#*E#*F#

[C]

1,000

[D]

2

COTA 141.5

3

SALA QUADRES

1,000

4,650

4

sala cloració

1,000

8,600

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

8,700

[F]

TOTAL

13,270
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

4,900

C#*D#*E#*F#

8,000

[E]

4,900

[F]

EUR

TOTAL

Fórmula

0,400

C#*D#*E#*F#

3,400

0,400

C#*D#*E#*F#

3,500

0,400

C#*D#*E#*F#
34,044

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000

7,500

1,800

C#*D#*E#*F#

2

2,000

7,000

2,000

C#*D#*E#*F#

3

2,000

4,500

1,800

C#*D#*E#*F#

4

2,000

3,900

2,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

3.076,637

1

C#*D#*E#*F#
115,449

Fórmula

1.372,000

C#*D#*E#*F#

G4D0U016

TOTAL

0,050

COTA 139.5

125,000

27,496

35,000

1

5

[E]

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

[D]

TOTAL

0,400

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV+Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
Tipus

Num. Text

1,000

12,770

Fórmula

DESCRIPCIÓ

[C]

8,200

[F]

TOTAL AMIDAMENT

125,000

TOTAL

[E]

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de di?metre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2

10

PRESSUPOST LA_GRANADA
ESTACIÓ D'IMPULSIÓ
OBRA CIVIL

Tipus

2,000

[D]

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

TOTAL

[C]

1

8

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

1.250,000

1.250,000
TOTAL AMIDAMENT

9

Fórmula

Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a abocador
especialitzat, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text

Tipus

Num. Text

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

E2R54270

3

2.034,004

TOTAL

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

TOTAL AMIDAMENT

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor
Tipus

12

Fórmula

d'impulsió a emmagatzament

Num. Text

8

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
7

776,317

Pàg.:

E4B24000

kg

86,800

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2
EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Pàg.:

Tipus

kg/m2

[C]

35,000

[D]

[E]

[F]

E4521AAQCR

m3

Num. Text
TOTAL

42,330
1.481,550

Pàg.:
Tipus

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

AMIDAMENTS

13

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

7,800

0,300

0,500

C#*D#*E#*F#

2

1,000

3,850

0,300

0,500

C#*D#*E#*F#

3

3,000

7,550

0,300

5,000

C#*D#*E#*F#

4

2,000

3,000

0,300

0,500

C#*D#*E#*F#

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

mur long sup

1,000

7,500

0,250

1,700

C#*D#*E#*F#

mur long inf

1,000

7,500

0,250

1,700

C#*D#*E#*F#

3

mur trans sup

1,000

3,900

0,250

1,700

C#*D#*E#*F#

4

mur trans inf

1,000

3,900

0,250

1,700

C#*D#*E#*F#

G45159H4

m3

Tipus

[C]

7,000

[D]

0,350

[E]

0,350

[F]

kg

Num. Text

G4B35101

kg

Num. Text

Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

Tipus

[C]

150,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

14

14LV755G

m2

Fórmula
Num. Text

2,487

TOTAL

Num. Text

Fórmula

373,050

Tipus

[C]

28,000

[D]

[E]

0,350

[F]

TOTAL

2,900

Tipus

Fórmula

E4DE1262

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

28,420

TOTAL

1

6,000

7,800

0,500

C#*D#*E#*F#

2

2,000

4,220

0,500

C#*D#*E#*F#

3

6,000

7,550

0,500

C#*D#*E#*F#

4

4,000

3,000

0,500

C#*D#*E#*F#

G4531AC4

m3

[F]

1,000

3,570

3,000

C#*D#*E#*F#

G711001P

m2

G7B1001P

[C]

1,000

m2

G7ZZ001P

[D]

[E]

[F]

[C]

1,000

Tipus

[C]

1,000

Formigó per a bigues, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

EUR

Num. Text

kg

71,160

[D]

[E]

[F]

TOTAL

71,160

Fórmula

C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

71,160

[F]

71,160

TOTAL

0,150
TOTAL AMIDAMENT

G44Z5B25

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Subministrament i col·locació de graves a la coberta

1

18

TOTAL

71,160

Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr/m2
Tipus

m3

71,160

Subministrament i col·locació de làmina de betum elastomèric LBM (SBS) -40/G-FP segons UNE 104-242/1 amb armadura
de feltre de polièster no teixit en quantitat no menor de 130 gr/m2
Tipus

Num. Text

56,270

Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
17

TOTAL

C#*D#*E#*F#

1

Fórmula

[E]

7,750

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de biga despenjada recta de formigó armat amb taulers de fusta tractada a una alçada
=< 5m.

TOTAL AMIDAMENT
12

[D]

7,800

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
11

[C]

TOTAL AMIDAMENT
16

5.844,450

1,000

Num. Text

C#*D#*E#*F#

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
15

C#*D#*E#*F#

TOTAL

1

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m

1

[F]

Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb
junt obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6
kN/m2 per a una llum màxima d'11 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0,071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

1

m2

[E]

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#

2,487
TOTAL AMIDAMENT

G4D12127

[D]

38,963

Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1

10

[C]

150,000

1

9,692

2,900

TOTAL AMIDAMENT
G4B13100

13

Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

1

38,963

Fórmula

2

Num. Text

9

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

TOTAL

14

Fórmula

C#*D#*E#*F#
10,674

Acer S275JR en estructures a base de bigues i perfils galvanitzats. Montatge ´´in situ´´, inclós cargols i mitjants auxiliars.
Segons ET d'acabats generals. Totalment col·locat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
1

Perfils

2

Biga polispast

Pàg.:

7,400

57,100

TOTAL AMIDAMENT
24

G4E2H68L

m2

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

u

TOTAL

Num. Text

Finestra d'alumini lacat de dimensions 3,00x0,80m, col·locada sobre bastiment de base, amb fulles corredisses
sobre dos carrils, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

3,000

7,400

3,000

C#*D#*E#*F#

2

2,000

3,570

3,000

C#*D#*E#*F#

3

1,000

10,600

3,000

C#*D#*E#*F#

4

1,000

7,150

3,000

C#*D#*E#*F#

5

1,000

3,600

3,000

C#*D#*E#*F#

1

1,000

4,000

C#*D#*E#*F#

6

1,000

3,000

3,000

C#*D#*E#*F#

2

1,000

3,000

C#*D#*E#*F#

7

1,000

7,000

3,000

C#*D#*E#*F#

E5Z15N20

m2

25

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

m

Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i br?ndoles a 12 cm de separaci?, de 120 a 140 cm d'al??ria, ancorada amb
fixacions mec?niques
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

G7J1AAE1

m

m2

Num. Text

Num. Text

Fórmula

1

Hidroexpansiu

C#*D#*E#*F#

2

Junt de fons

Tipus

3

20,000

Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa d'acabat de morter i una capa de pintura de
recobriment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

7,400

10,550

C#*D#*E#*F#

2

-1

3,000

3,580

C#*D#*E#*F#

EAFAX132

U

27

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

[C]

[D]

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

67,330

u

Num. Text
1

TOTAL

3,000

[E]

[F]

Porta entrada edifici de bombes

m3

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#

2,000

4,150

C#*D#*E#*F#
23,100

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

7,400

2,750

3,000

C#*D#*E#*F#

2

1,000

7,400

4,150

5,500

C#*D#*E#*F#

3

1,000

3,600

3,000

3,000

C#*D#*E#*F#

G4DEAZ4

m

Num. Text

3,000

TOTAL

Fórmula

262,355

Drenatge amb tub DRENOTUBE de Di=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Fórmula

Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues
planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred,
col.locada
Tipus

TOTAL

7,400

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7,000

2,000

Subministrament i col.locació de porta d´alumini lacat, amb interrupció del pont tèrmic, amb dos fulles basculants, per a
un buit d´obra de 280x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt

1

EABGU040

G4DEG010
Num. Text

28
Num. Text

Fórmula

Segellat de juntes amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu

TOTAL AMIDAMENT
E9M2M011

TOTAL

159,870

20,000
TOTAL AMIDAMENT

GB131CE0

Num. Text

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà

1

23

Fórmula

2,000

Num. Text

22

TOTAL

3,000

1

26

21

1,000

1

TOTAL AMIDAMENT
20

EAF1X532

599,636

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
de cara vista, rugós, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2
Tipus

16

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
19

Pàg.:

C#*D#*E#*F#

177,096
1,000

AMIDAMENTS

15

[D]

[E]

[F]

Fórmula

15,000

C#*D#*E#*F#

2

2,000

12,000

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

29

TOTAL

2,000

GZ02003A

Num. Text
1

EUR

[C]

1

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Tipus

UT

54,000

Massis d'ancoratge vertical segons plànols en canonades de dn <250 i pressio de treball fins a 16 bar, incloent
excavacions, transport de restes a abocador i reblert compactat al 95% pm de material procedent de l'excavació
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

30

E4E865EE

m

Num. Text

AMIDAMENTS

17

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

GZ02003B

2,000

7,400

C#*D#*E#*F#

2

2,000

7,150

C#*D#*E#*F#

3

1,000

3,000

C#*D#*E#*F#

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

E81136L2

m2

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

159,870

37

4,000

C#*D#*E#*F#

2

3,000

C#*D#*E#*F#

E55111A3

u

Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat, col·locada
sobre el sostre amb fixacions mecàniques

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

m2

159,870

Tipus

[C]

2,000

1

[D]

[E]

[F]

TOTAL

159,870

KDNZ50DP
Num. Text
1

ED15B871

m

319,740

Tipus

Obertura sala quadres elèctrics
Edif.Bufants

[C]

1,000

[D]

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

4,000

1

[F]

TOTAL

3,000

1,000

[F]

XPA01005

pa

1,000

EAE100

m²

Num. Text

Num. Text

C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

1,000

[D]

2,000

[E]

[F]

35

EAE110

U

TOTAL

4,000

Fórmula

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

01
03
03

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

1

8,000

Esglaó recte de 900x240 mm, format per reixeta electrosoldada antilliscant, acabat galvanitzat en calent, realitzada amb
platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x3 mm, separades 34 mm
entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5
mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent; i
acabat frontal antilliscant, d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, encunyat, fixat mitjançant
cargolat sobre muntant metàl·lic d'escala.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#

GFZX004P
Num. Text

TOTAL

1,000

PRESSUPOST LA_GRANADA
ESTACIÓ D'IMPULSIÓ
CALDERERIA

UA

DESCRIPCIÓ

u

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat DN150 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

entrada

1,000

C#*D#*E#*F#

2

sortida

1,000

C#*D#*E#*F#

3

calderí

1,000

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

1,000

1,000

NUM. CODI

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#

12,000

Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant de 34x38 mm de passada de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzada
amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x5 mm, separades 34
mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D,
de 5 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en
calent, de 40x5 mm, fixat amb peces de subjecció.

1

Fórmula

PA a justificar per a ajudes en obra civil i instal.lacions vàries.

TOTAL AMIDAMENT
34

TOTAL

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides
39

Num. Text

Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x40 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4. Totalment executat.

u

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

33

2,000

Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
38

Num. Text

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

G898U110

TOTAL

2,000

1

32

7,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

32,100

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, remolinat

1

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
31

9,000

Pericó registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 100x100x60 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat per
a control de les sondes de nivell, amb tub de protecció de la sonda front moviments sobtats de l'aigua, anclat
convenienment. Totalment instal.lat i en funcionament.

UT

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
36

18

C#*D#*E#*F#

9,000

1

1,000

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de cares vistes col.locada amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Tipus

Pàg.:

3,000

Fórmula

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
2

GFZX003P

Pàg.:

Tipus

canonada de serveis

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

TOTAL AMIDAMENT
3

Fórmula

GN12A6FP

Num. Text

1,000

1

GF1E00EB

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria dels 2 ramals d'entrada a impulsió DN150 PN16, dels 2 ramals de sortida a la xarxa DN150 PN16. Inclou
derivació a calderí amb canonada d'acer galvanitzat en calent i altres elements de caldereria associats a la impulsió a La
Granada, segons plànols. Tambe inclou la part corresponent a la reducció d'entrada i sortida de les bombes i la canonada
DN 100 PN 16. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de les soldadures
d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc
com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports d'acer
galvanitzat per a suportació de les canonades d'acer galvanitzat. Els dos ramals inclosos (entrada i sortida) es
comptabilitzaran fins a brida del passamur de connexió a les canonades cap a l'arqueta de derivació.
Totalment acabat.

kg

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,500

0,500

15,290

(C#+D#+E#)*F#

2

4,500

0,500

0,500

15,290

(C#+D#+E#)*F#

3

3,600

2,000

1,000

15,290

(C#+D#+E#)*F#

Ancoratges i suports

NUM. CODI
GN45APN3

DESCRIPCIÓ

u

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC de Proinval o equivalent equivalent, materials segons la norma
UNE-EN 593, fabricada segons la norma EN 1074, motoritzada, 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
(150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) amb actuador AUMA SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP 10 o equivalent.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

C#*D#*E#*F#

2

sortida bomba

2,000

C#*D#*E#*F#

3

by-pass

3,000

C#*D#*E#*F#

Num. Text

TOTAL

1,000

u

Num. Text

Fórmula

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

Manòmetre d'esfera per a instal·lar en les impulsions de les bombes, tipo molla tubular, amb vàlvula d'aïllament i purga,
muntat a la tuberia i provat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Canonada sortida

1,000

C#*D#*E#*F#

2

bombes

2,000

C#*D#*E#*F#
3,000

Fórmula

entrada bomba

u

[F]

629,104

1

GNZ116F7

[E]

PRESSUPOST LA_GRANADA
ESTACIÓ D'IMPULSIÓ
EQUIPS

TOTAL AMIDAMENT
2

[D]

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

[C]

360,000

01
03
04

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

Tipus

a calderí

GJM6U010

8,000

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per volant de fosa,
model BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada superficialment

TOTAL AMIDAMENT
4

20

Fórmula

4,500

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

1

5

u

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

Pàg.:

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat DN300 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur
de cambra de claus

u

Num. Text
1

AMIDAMENTS

19

7,000

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

vàlvules papallona

7,000

C#*D#*E#*F#

2

a calderí

1,000

C#*D#*E#*F#

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
5

GJMBU11A

u

Pàg.:

AMIDAMENTS

21

Subministrament i muntatge de mesurador de cabal model Waterflux 3000 de Krohne o equivalent, DN25-150, PN16, amb
les següents característques:

6

GS1BR010

u

Aquametre magnètic-inductiu KROHNE
Model WATERFLUX 3300 W
Cap primària WATERFLUX 3000 F
model separat
Mida del mesurador DN 150 / 6 ´´
Connexió DN 150 PN 16
Longitud de muntatge 300 mm / 11,81 ´´, excl. Juntes
Material de la brida Ac. inox. 1.4301 / 1.4307
Temperatura del producte -5 ... + 70 ° C / +23 ... + 158 ° F. depenent de la pressió.
Allotjament Xapa metàl·lica
revestiment Rilsan®
Elèctrodes Hastelloy C22
elèctrodes fixos
construcció amb 2 elèctrodes & elèctrode de referència
Classe de protecció IP 68 (NEMA 4X / 6P) segons EN 60529
Cable (senyal) 10 m / 30 ft DS
Cable (bobines) 10 m / 30 ft LIYCY
Connexió del cable Caixa de term.de ac.inox 1.4408
Premsaestopes 2 x M20 x 1,5
Instrucc. d'instal·lació multi-llenguatge
calibratge GKL
Acabat KROHNE estàndard (KROHNE Grey)

Num. Text

Pàg.:

Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa pas nominal amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef D-060o
equivalent, fabricada segons la norma EN 1074 i muntada sobre canonada composat per ventosa trifuncional amb brida
amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides tipus Belgicast
o equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox
AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus
accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

u

Num. Text

8

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

2,000

C#*D#*E#*F#

2

2,000

C#*D#*E#*F#

GN8226JA

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text
1

TOTAL

2,000

u

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

GNN2PN1Z

4,000

Subminstrament i instal.lació de vàlvula de retenció de simple clapeta según EN 1074-3, de diàmetre nominal 150 mm, de
16 bar de pressió nominal, tipus BVP-71C de Proinval o equivalent, muntada superficialment.

1

9

1,000

Subministrament i instal·lació de maniguet antivibratori DN 150 amb anelles per controlar allargament màxim i mínim,
completament instal·lat i provat.

TOTAL AMIDAMENT

IFC 300
Convertidor de cabal KROHNE
Model IFC 300 W
Allotjament de mur per a muntatge mural amb 3 x 100% diagnòstic
Detecció canonada buida, conductivitat
Incl. Programari PACTWARE
Precisió veure TDS
Alimentació elèctrica 100-230 V CA, 50/60 Hz (85-250 V) - [22 VA]
Connexió de cable 4 x M20 x 1,5
1 x M20 x 1,5 amb tap cec
Manual de funcionament Espanyol
programació Espanyol
Diagnòstic del procés Estandar
Contingut de gas, funció dels elèctrodes
perfil del cabal, temperatura.
Allotjament del conv. Estandar, plàstic
Classe de protecció IP 65/66 (NEMA 4 / 4X) segons EN 60529

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

GS1BR32A

TOTAL

1,000

1

7

22

2,000

Subministrament i muntatge de bomba horitzontal en cambra seca tipus APP21-65 C de Sulzer o equivalent. Tot incòs
inclús petit material de muntatge i posta en marxa.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2,000

Comunicació IO bàsica
1. Sortida de corrent HART, activa / passiva
2. Sortida impuls / est. passiva
3. Sortida estats passiva
4. Status out / control in passiva
Totalment instal·lat i acabat.
Num. Text
1

Canonada d'impulsió

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
10

GS1AXFE1

u

Pàg.:

AMIDAMENTS

23

Subministrament i instal·lació de calderí hidropneumàtic vertical model 1.400 AHN-P-10 bar de IBAIONDO o equivalent, de
les seguents característiques:

14

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

11

GN12A6FX

u

Num. Text

[C]

[E]

[F]

[D]

[E]

[F]

16

TOTAL

Fórmula

u

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

C#*D#*E#*F#

2

calderí

1,000

C#*D#*E#*F#

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

calderí

[C]

[D]

[E]

[F]

13

GNZ116FX

Num. Text

u

TOTAL

[C]

19

Fórmula

1,000

C#*D#*E#*F#

2

1,000

C#*D#*E#*F#

ONY0105

u

ONY0106

u

[D]

[E]

[F]

GNP1E023

u

Num. Text

C#*D#*E#*F#

2,000

Subministrament i instal.lació de interruptor de nivell per a aigua residual amb format ''estandar'' (necessita contrapès per a
commutar quan s'aconsegueix el nivell al qual està instal·lat). sortida a 2 fils (no) amb cable de 10m
1,000

Subministrament i instal.lació de contrapès per a interruptor de nivell tipus abs ks

[C]

TOTAL

[D]

[E]

[F]

U

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NJMPPT01

TOTAL

1,000

1,000
20

1,000

Bomba d'esgotament sumergible tipus AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM de sulzer o equivalent, amb grau de protecció IP
68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i impulsor tipus semiobert, col·locada
Tipus

1

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment
Tipus

Fórmula

4,000

1,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

1

AMIDAMENT DIRECTE

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per volant de fosa,
model BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada superficialment
Tipus

1,000

Subministrament i instal.lació de pressòstat per a un rang de pressió de 0-20 bar, tipus Telemecanique SML-A o
equivalent., inclosos p.p de materials auxiliars, completament instal.lat i provat

AMIDAMENT DIRECTE
GN12A6FV

Fórmula

Fórmula

desguassos impuls.

18

12

TOTAL

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
17

4,000

1,000

u

Fórmula

Subministrament i col.locació de polipast elèctric de ganxo de 2 velocitats i amb carretò d'empenta, amb guiatge
permanent, d'1 ramal, capacitat de càrrega fins a 2000 kg, alçària d'elevació fins 3 m, alimentació elèctrica trifàsica 400 V
50 Hz, amb cos de fosa, fre de seguretat, reductor d'engranatges epicicloidals, cadena de càrrega d'acer galvanitzat i
ganxos de suspensió i de càrrega d'acer amb gatell de seguretat. Amb comandament d'aturada d'emergència. Totalment
instal·lat i probat.
Tipus

Num. Text

1,000

TOTAL

GS9AU020A

TOTAL

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL AMIDAMENT

GS8A001Z

1

C#*D#*E#*F#

[D]

[C]

4,000

Num. Text

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per volant de fosa, model
BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada superficialment
Tipus

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
15

1,000

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

1

1,000
TOTAL AMIDAMENT

u

Num. Text

Inclosos tots els materials necessaris pel seu muntatge, completament instal·lat i provat. Inclosa legalització.

1

GNZ116FV

24

C#*D#*E#*F#

1,000

1

TOTAL AMIDAMENT

Model 1.400 AHN-P-10 bar
Tipus antiariet amb membrana
Capacitat (lts.) 1.400
Dimensions (mm.) Ø1.000 x 3.075
Pes (kg.) 430
Acer S275JR s / EN-10025
posició Vertical
Pressió màxima de servei (bar) 10,0
Pressió de prova (bar) 15,0
Brida de connexió d'aigua DN-150 s / EN-1092-1
color VERMELL
Tipus d'aigua Aigua Neta
Directiva 2014/68 / UE
components:
Boca d'home No disposa
membrana EPDM
Sistema indicador de nivell d'aigua Tub de metacrilat
manòmetre Inclòs
Vàlvula d'inflat inclosa
Altres característiques:
Acabat exterior: Estàndard
1.- Imprimació de 10 micres d'epoxi de dos components
2.- Aplicació final de 50 micres d'esmalt de poliuretà Gruix final mínim: 60 micres
Acabat interior: Estàndard
No té recobriment intern

Num. Text

Pàg.:

1,000

Subministrament, instal·lació i comprovació del transmissor de pressió de 0.25 bars amb sortida 4.20 mA precissió 0,1%.
Totalment instal·lat i provat.

Fórmula

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

1

AMIDAMENTS

25

Fórmula

1

Pàg.:

Cambra cloració

1,000

C#*D#*E#*F#

40,000

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

F03DC00A

u

GZ40008LG

m

Instal.lació de picatge d'1´´

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

aigua de serveis

1,000

C#*D#*E#*F#

2

analitzador

1,000

C#*D#*E#*F#

3

celula

1,000

C#*D#*E#*F#

4

sonda de pressió

1,000

C#*D#*E#*F#

5

purgues

4,000

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text
1

Subministrament i instal·lació de tub de PVC-U de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressio nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 amb grau de dificultat mitja i col.locat superficialment, inclos p.p. accessoris. Tot
muntat i provat.
Tipus

Cambra cloració

F03DC00B

PA

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

5

GZ40009LG

u

Num. Text

1

EJ7117LB

6

GZ40011LG

u

u

Subministrament i instal.lació de dipòsit cilíndric per a ammagatzamatge d'aigua pel sistema desincrustant de 120 l de
capacitat fabricat en PE, amb la seva corresponent boia d'entrada i vàlvula d'aillament, inclos nivells de reserva i alarma,
col·locat sobre bancada
[D]

[E]

[F]

u

Num. Text

Tipus

[C]

Num. Text

[C]

[F]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

[C]

[D]

[E]

[F]

[E]

[F]

GZ40012LG

8

GZ40017LG

1,000

TOTAL

u

Fórmula

2,000

Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de material plastic, Stübbe model C-200 o equivalent, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,DN 15(per a tub de 20 mm ), de 16 bar de pressio nominal, cos i bola
de PVC- U, portajunts roscat , tancament de teflo PTFE i junts d'estanqueitat de cautxu fluorat FPM, accionament per
maneta.

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

8,000

u

Fórmula

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

Subministrament i instal·lació de valvula de retencion de bola, Stubbe modelo KRV-360, segun la norma UNE-EN ISO
16137, de cos recte, per a encolar, DN 10 (per a tub de 16 mm de diàmetre nominal), de 16 bar de pressió nominal, cos de
PVC-U i tancament de cautxú fluorat FPM, muntada superficialment.
Totalment muntat i provat

Fórmula
Num. Text
1

1,000

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#

[D]

TOTAL

2,000

1

Subministrament i instal·lació de tub de PVC-U de 20 mm de diametre nominal exterior, de 16 bar de pressio nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 amb grau de dificultat mitja i col.locat superficialment, inclos p.p. accessoris. Tot
muntat i provat.
Tipus

[E]

C#*D#*E#*F#

1,000

1,000

m

Tipus

Num. Text

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
GZ40007LG

[D]

Totalment instal·lat i acabat.

Fórmula

Subministrament i instal.lació de dipòsit cilíndric per a ammagatzamatge d'acid pel sistema desincrustant de 60 l de
capacitat fabricat en PE, amb la seva corresponent boia d'entrada i vàlvula d'aillament, inclos nivells de reserva i alarma,
col·locat sobre bancada

1

3

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

EJ7117LC

[C]

TOTAL AMIDAMENT
7

[C]

45,000

Subministrament i instal·lació de válvula de retencio de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a
encolar, DN 20 (per a tub de 25 mm de diametre nominal ), de 10 bar de pressio nominal, cos de PVC-U i tancament de
cautxu fluorat FPM, muntada superficialment.

1

DESCRIPCIÓ

1

2

C#*D#*E#*F#

1,000

1,000

PRESSUPOST LA_GRANADA
ESTACIÓ D'IMPULSIÓ
INSTAL.LACIONS DE CLORACIÓ

Tipus

Fórmula

Fórmula

UA

Num. Text

TOTAL

Subministrament i instal·lació de materials varis de PVC, per a complements de la instal·lació. Tot muntat i provat.
Tipus

Num. Text

01
03
05

[F]

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

8,000

1,000

1

NUM. CODI

[D]

Partida alçada per a la instal.lació de la xarxa d'aigua a l'edifici d'impulsió, inclús portada d'aigua al renta ulls

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

[C]

45,000

1

22

40,000

1,000
4

21

26

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

3,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3,000

Fórmula

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
9

GZ40018LG

u

Pàg.:

AMIDAMENTS

27

Subminstrament i instal·lació de vàlvula de bola de material plastic, Stübbe model C-200 o equivalent, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,DN 10(per a tub de 16 mm ), de 16 bar de pressio nominal, cos i bola
de PVC-O, portajuntes roscat+bloq, tancament de teflon PTFE i juntes d'estanquitat de cautxu fluorat FPM, accionament
per maneta, montada superficialment.

15

HQUA00ALG

u

Num. Text

Pàg.:
Dutxa i rentaulls de peu, ruixador i recollidor. Mod 4220 o equivalent.
Tipus

Totalment muntat i acabat
[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

16

G12DC000

m

GZ40019LG

u

Num. Text

Subminstrament i instal·lació de vàlvula contra pressió marca Stübbe model DHV-718 o similar, cos de PVC-U DN8, PN10,
diafragma PTFE i junta FKM, connexions per enllac roscat, tarada a 3 bar, inclos p.p.accessoris i suports.
Totalment muntat i acabat
[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

GZ40020LG

m

Num. Text

[C]

Tipus

1,000

[D]

[E]

[F]

GZ40021LG

u

TOTAL

17

Fórmula

GNPOD400

u

Num. Text

C#*D#*E#*F#

Tipus

[D]

[E]

[F]

GZ40025LG

PA

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

18

GNP0DI400

u

HQUA001LG

Num. Text
1

u

19

Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

[D]

TOTAL

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

GZ40015LT

1

Fórmula

C#*D#*E#*F#

u

20

Tipus

bombes dosificadores d'hipoclorit

GZ400A5LT

Fórmula
Num. Text

1,000

1

EUR

u

1,000

Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora de 7.5 l/h de cabal màxim, model DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF31U2U2FG, boles ceràmiques, de Grundfos o similar, boles ceràmiques, relació de regulació 1:3000, amb regulació
electrònica automàtica lineal mitjançant entrada 4-20 mA externa, inclús cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració
i injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.
[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

C#*D#*E#*F#

1,000

1,000

50,000

Subministrament i instal·lació peanya de recollida de vessaments amb una capacitat màxima de 400 l
Tipus

Num. Text

Subministrament i instal·lació de renta-ulls d'emergència autònom, funciona mitjançant caiguda per gravetat; a l'obrir la
comporta surt el flux d'aigua que està assegurat durant 15 minuts. Capacitat 34 litres.
Es pot ancorar a la paret (inclou suport) i transportar gràcies a la seva nansa superior.
Totalment instal·lat i provat.
Tipus

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL

TOTAL

Fórmula

2,000

1,000

1

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Partida alçada d'abonament íntegre per a les proves finals de funcionament de la instal·lació, inclou ajustaments i posada
en servei, curs funcionalitat i manteniment al personal de la planta/instal·lació.
Tipus

[C]

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

TOTAL

2,000

[E]

50,000

30,000

Num. Text

[C]

[D]

1,000

1
Tipus

1,000

Subministrament i instal·lació d'un dipòsit vertical model RD400s de ROTOPLAST o equivalent de PEAD de 400 L de
capacitat, ø 830mm i h 1065mm, color negre, per l'emmagatzemtage d'hipoclorit sòdic al 0,6%, provist de 3 tubuladures
DN50 a la part inferior (buidat, GRG i sortida) situades a angle de 90º, 1 tapa de 300 mm de diàmetre, 3 tubuladures (2
DN50 i 1 DN32) a la part superior: una pel nivell digital mínima/màxima per contrapes, una pel nivell analògic i una altra per
l'entrada de producte. S'inclou l'aprovisionament i muntatge dels nivells digitals magnètics (minima i màxima) amb sistema
de politges i visor vertical i el muntatge dels nivells analògics (d'ultrasons i pressostat). Cablejat i connexió a armari elèctric
inclosos per tots els nivells. Muntatge manual, incloent p/p accessoris. Tot muntat i provat.

1

Subministre i instal·lació de manòmetre amb carcassa d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm, de 0 a 6 bar, amb separador
cos PVC-U membrana de teflon, conexió 1/2´´ BSP, inclós p.p. accesoris i suports.

1

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Tot provat i acabat
Num. Text

[C]

1,000

1

4,000

30,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Instal.lació canonada PVC flexible 90DN80 per conducció desguàs canaleta de serveis/caseta electroclonació a arqueta de
desguàs del dpòsit, inclòs p.p. accessoris,suports,etc.
Tipus

Subministrament i instal·lació de canonada flexible de tefló de 6*8 mm, inclòs p.p. accessoris. Tot muntat i provat

1

12

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL

4,000

1

[F]

8,000
Num. Text

10

[E]

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[D]

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL

8,000

1

[C]

1,000

1

Num. Text

28

2,000

Subministrament i instal·lació de Bomba dosificadora per a la injecció d'àcid desincrustant 7.5 l/h a 16 bars, o similar amb
regulació manual de polsos amb entrada senyal de nivell rezctiu, inclos, vàlvues d'aspiració impulsió i suports , tipus DDA
7.5-16 FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG, de Grudfos o equivalent, boles ceràmiques, relació de regulació 1:3000, amb
regulació electrònica automàtica lineal mitjançant entrada 4-20 mA externa, inclús cables de senyals i alimentació, vàlvules
aspiració i injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

21

GZ400A5LZ

u

AMIDAMENTS

29

1

1,000

Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora tipus DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG per a la injecció
d'aigua 7.5 l/h a 16 bars, de Grudfos o equivalent, amb regulació manual de polsos amb entrada senyal de nivell reactiu,
inclos, vàlvues d'aspiració impulsió i suports

Pàg.:

Cambra cloració

C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

26

G06DC00A

Tipus

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

GZ40015LC

u

TOTAL AMIDAMENT

01
03
06

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

22

TOTAL

NUM. CODI

1,000

Subministrament i instal·lació de sistema ECO cabinet per a equips de bombatge de productes químics tipus DSS ECO 2
PVC-WP de Grudfos o similar

1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

G2212101

PRESSUPOST LA_GRANADA
ESTACIÓ D'IMPULSIÓ
URBANITZACIÓ
DESCRIPCIÓ

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Tipus

Fórmula

1

total part de parcel.la del nou edifici
excavació edifici

[C]

[D]

1,000

458,150

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

0,500

C#*D#*E#*F#

1,000

C#*D#*E#*F#

2

-1

13,430

10,300

0,500

C#*D#*E#*F#

2

bomba desincrustant

1,000

C#*D#*E#*F#

3

-1

7,350

4,770

0,500

C#*D#*E#*F#

3

bomba aigua

1,000

C#*D#*E#*F#

4

-1

11,330

4,720

0,500

C#*D#*E#*F#

GJMH000P

ut

3,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

3,000

u

1

Tipus

Num. Text
1

3,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

[F]

4

F9365B11

[C]

1,000

1

Fórmula

EUR

m3

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

99,050

TOTAL

99,050

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text
[D]

Tipus

1,000

Totalment muntat i acabat.
[C]

[E]

99,050

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

1

Subministrament i instal·lació de Filtro colador en forma de Y para encolar, modelo Strainer SF 305 de Stubbe, 20DN15,
PN10, PVC]U
 / FPM, pas de mallat de 0,5 mm

Tipus

m

Num. Text

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

Tipus

segons plànols

F97422EA

115,641

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

TOTAL AMIDAMENT
3

1,000

u

m

Subministrament i instal·lació de Filtre en Y amb malla de 0,8 mm, PVC-C FPM+GF+ model 305/306 o similar, cos
transparent, 25DN20, per encolar, p.p.accessoris i suports.

Cambra cloració

GZ40016LG

G965A1D9

Fórmula

Totalment muntat i acabat.
Num. Text

2

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

GZ40013LG

TOTAL AMIDAMENT

Rotàmetre DMF-165 de la marca Stubbe o equivalent, PVC-U/EPDM amb flotador de PVDF, per encolar, de 5 a 60 l/h,
15DN10 PN10. Totalment instal·lat i provat.

1

25

1,000

bomba hipoclorit

Num. Text

24

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
23

TOTAL

TOTAL

UA

Num. Text
Num. Text

[F]

C#*D#*E#*F#

, boles ceràmiques, relació de regulació 1:3000, amb regulació electrònica automàtica lineal mitjançant entrada 4-20 mA
externa, inclús cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris.

Tipus

[E]

1,000

1

Num. Text

2,000

Subministrament i instal.lació d'un picatge de 2´´ amb brida i pinya de tres vies (acid + aigua + hipoclorit) en PVC PN40
DN25, inclós vàlvula d'aillament PVC PN16 accionament manual, canya d'injecció PVC que penetri uns 2 cm a l'interior de
la canonada. El final de la canya estarà tallat en biaix.

U

Num. Text

Totalment instal·lat i acabat.

30

99,050

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

[C]

1,000

[D]

68,710

[E]

[F]

0,150

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

5

G9E1F205

m2

AMIDAMENTS

31

10,307

12

F6A352A1

m

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
Num. Text

Num. Text
1

Tipus

segons plànols

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

68,710

G2240022

m2

Fórmula

1

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

Tipus

1

Tipus

segons plànols

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

7

E0337

M3

Num. Text
1

13

G921201L

Tipus

[C]

1,000

m3

Num. Text
1

Fórmula

G4D0U011

m2

[D]

Tipus

[F]

TOTAL

0,250

2,000

Tipus

segons plànols

[C]

1,000

[D]

[E]

184,180

G6A133PZ

u

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Num. Text

[F]

TOTAL

Tipus

15

G985A50H

m3

Num. Text
1

46,045

segons plànols

[C]

1,000

[D]

[E]

184,180

[F]

TOTAL

0,180

m

10

GR3P1C16

m3

Num. Text
1

GR71370G

Tipus

[C]

1,000

Num. Text
1

segons plànols

m2

[D]

[D]

[E]

118,320

Tipus

[C]

1,000

ED7FR111

m

C#*D#*E#*F#
33,152

[F]

TOTAL

0,500

Fórmula

17

C#*D#*E#*F#
59,160

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

118,320
TOTAL AMIDAMENT

E077P8GP

Tipus

[C]

1,000

Num. Text

ML

Fórmula

C#*D#*E#*F#
277,800

[F]

TOTAL

Fórmula

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

[D]

[E]

[F]

TOTAL

3,500

Fórmula

C#*D#*E#*F#
3,500

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

1

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en
un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT
16

Fórmula

TOTAL

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

10,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
11

[C]

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

segons plànols

[F]

Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

1

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

[E]

138,900

Paviment de formig? vibrat HM-30/P/20/I+E, de consist?ncia pl?stica i grand?ria m?xima del granulat 20 mm, escampat
des de cami?, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mec?nic
Tipus

138,900

1,000

C#*D#*E#*F#

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
Fórmula

TOTAL

Porta metàl·lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm de pas i
malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de pous
per a fonaments de 60X60X60 cm,formigonat dels pous amb formigó HA-25, encofrat pilars de suport de 30x30 cm amb
formigó HA-25, col·locada

1

46,045

0,250

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

G9GA5T37

[D]

Subbase de tot-u artificial, col?locada amb estenedora i piconatge del material al 100 % del PM

TOTAL AMIDAMENT
9

[C]

184,180
14

[E]

184,180

[E]

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

1

Estesa i piconatge, fins al 98% del pm, de subbase granular tipus S3

segons plànols

[D]

138,900
TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL

184,180
TOTAL AMIDAMENT

[C]

1,000

68,710

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació per a caixa de paviment

10,000

Canonada de PEAD DC corrugat RC-8, diàmetre 400 mm amb junta, col.locada incluint part proporcional de juntes,
colzats i peces especials
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

12,000

C#*D#*E#*F#

2

1,000

10,000

C#*D#*E#*F#

3

1,000

6,000

C#*D#*E#*F#

Fórmula

4

1,000

10,000

C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#

5

1,000

8,750

C#*D#*E#*F#

118,320

TOTAL AMIDAMENT
EUR

32

Tanca de protecció de 2 m d'alçària, de tela metàl·lica de filferro ondulat diagonal de 50 mm de pas, d'acer galvanitzat i
plastificat,amb suports de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i de 2,35 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m sobre
muret de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

segons plànols

Num. Text
Num. Text

Pàg.:

46,750
EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
18

GDD1U020

u

Num. Text

Pàg.:

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària
100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

m

Num. Text

[C]

4,000

1

[D]

[E]

[F]

20

GDD1U080

u

Num. Text

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

pa

24

E0633JSINFR

Num. Text
1

U

27

TOTAL

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
3,500

Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

m3

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

excavació tanca

1,000

138,900

2,000

0,500

C#*D#*E#*F#

2

embornals

2,000

0,100

0,500

1,000

C#*D#*E#*F#

3

reixa

1,000

3,500

0,600

1,000

C#*D#*E#*F#

4

claveguera pluvials

1,000

46,750

0,600

1,000

C#*D#*E#*F#

5

pous

4,000

2,000

2,000

1,500

C#*D#*E#*F#

G2242111

193,150

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

m2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

excavació tanca

1,000

138,900

2,000

C#*D#*E#*F#

2,000

0,100

0,500

C#*D#*E#*F#

3

reixa

1,000

3,500

0,600

C#*D#*E#*F#

4

claveguera pluvials

1,000

46,750

0,600

C#*D#*E#*F#

5

pous

3,000

2,000

2,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
28

G228U010

m3

320,050

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

Fórmula
Num. Text

Tipus

1

[C]

[D]

1,000

193,150

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#

2

excavació tanca

-1

138,900

0,400

C#*D#*E#*F#

3

embornals

-2

0,700

0,350

C#*D#*E#*F#

4

reixa

-1

3,500

0,400

C#*D#*E#*F#

5

claveguera pluvials

-1

46,750

0,150

C#*D#*E#*F#

6

pous

-3

0,790

1,500
TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#
125,132

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3,500

Fórmula

C#*D#*E#*F#

1,000

TOTAL

TOTAL

embornals

Embornal no sifònic prefabricat ,amb reixa de fosa de 70x35 connectat a la xarxa de pluvials. Inclou 4 ml tub de PEAD Ø
200 mm formigonat per connexió.
[C]

[F]

2

15,000

2,000

[E]

Fórmula

4,000

TOTAL

G222RPN1

Num. Text

PA a justificar per a imprevistos i obres no compreses en la urbanització.

Tipus

1,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

entrada

[C]

Fórmula

4,000

15,000
TOTAL AMIDAMENT

XPA01004

TOTAL

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

1

23

8,000

4,000

m

Tipus

Num. Text

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
GD7JE186

Fórmula

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

1

22

26

34

Reixa longitudinal de fàbrica, de 300 mm d'amplada interior i 500 mm d'altura, amb reixeta d'entramat d'acer galvanitzat,
classe B-125 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradós amb formigó.

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
GDDZ3154

TOTAL

4,000

1

21

1

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat,
col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigó de 165 l
Tipus

m

4,000

2,000
TOTAL AMIDAMENT

ED5ZAA21

Pàg.:

Num. Text

Fórmula

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter mixt 1:2:10
Tipus

25

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

GDD1A095

TOTAL

4,000

1

19

AMIDAMENTS

33

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

2,000

EUR

01
04
01

PRESSUPOST LA_GRANADA
ACTUACIONS ARQUETA DISTRIBUCIÓ DIPÒSITS
MOVIMENT DE TERRES

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENTS

35

Num. Text

NUM. CODI
1

G22D3011

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (PB)

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

3,633

[E]

[F]

TOTAL

5,770

Tipus

1

1,000

2

2,000

G2212101

m3

3

G3CB4200

kg

20,962

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

0,333

[E]

50,420

[F]

2,050

TOTAL AMIDAMENT
3

G2262111

Fórmula

Tipus

[D]

[E]

[F]

4

TOTAL

34,419

-1

2,950

4,400

0,150

C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#

3

-1

2,200

2,900

0,100

C#*D#*E#*F#

4

-1

1,950

2,400

0,300

C#*D#*E#*F#

5

-1

1,750

2,000

1,500

C#*D#*E#*F#

E225AH90

m3

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a m?xim. Inclós refí i compactació abans de l'estesa

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

2,950

[E]

4,400

[F]

0,150

TOTAL AMIDAMENT

01
04
02

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

TOTAL

C#*D#*E#*F#

0,300

C#*D#*E#*F#

Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

1,950

2,400

C#*D#*E#*F#

32,000

2,000

1,750

C#*D#*E#*F#

G3C51HAQ

m3

[C]

[D]

[E]

[F]

1

G3Z112P1

UA

Num. Text

solera

1,000

1,950

2,400

0,300

C#*D#*E#*F#

coberta

1,000

2,000

1,750

0,300

C#*D#*E#*F#

G4D0U016

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
[C]

1,000

[D]

2,200

[E]

[F]

G4D0U011

m2

TOTAL

2,900
TOTAL AMIDAMENT

2

2,454

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

2,000

1,750

1,650

C#*D#*E#*F#

2

2,000

1,500

1,450

C#*D#*E#*F#

3

1,000

2,000

1,650

C#*D#*E#*F#

4

1,000

1,500

1,450

C#*D#*E#*F#

G4D0U015

m2

15,600

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
Tipus

[C]

1,000

[D]

1,500

[E]

[F]

TOTAL

1,500

Fórmula

C#*D#*E#*F#
2,250

DESCRIPCIÓ

Tipus

1

Fórmula

2

1

7
m2

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
NUM. CODI

275,800

Formig? per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consist?ncia tova i grand?ria m?xima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
Tipus

Num. Text

PRESSUPOST LA_GRANADA
ACTUACIONS ARQUETA DISTRIBUCIÓ DIPÒSITS
OBRA CIVIL

Fórmula

35,000

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

2

C#*D#*E#*F#
1,947

2,025

1

Num. Text

25,180

Fórmula

0,300

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL

36

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de di?metre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2
Tipus

Num. Text

Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT

2,400

[F]

TOTAL AMIDAMENT

34,419

2

1

exc

[C]

[E]

1,950

C#*D#*E#*F#

Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

m3

Num. Text

4

TOTAL

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

2

[C]

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

Fórmula

C#*D#*E#*F#
6,380

E4521AAQ
Num. Text

m3

Formig? per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb de consist?ncia tova i grand?ria m?xima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

EUR

Fórmula

1

MLS

1,000

1,750

0,250

1,450

C#*D#*E#*F#

2

MLI

1,000

1,750

0,250

1,450

C#*D#*E#*F#

3

MTS

4

MTI

1,000

1,500

5,000

1,450

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

TOTAL

12,143

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
8

E4B24000

kg

Num. Text

Pàg.:

Tipus

[C]

120,000

[D]

[E]

[F]

u

Num. Text

TOTAL

12,143

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

G7J1AAE1

m

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

1,750

C#*D#*E#*F#

2

2,000

2,000

C#*D#*E#*F#

3

2,000

1,450

C#*D#*E#*F#

E5Z15A2B

m2

Num. Text

GFZX004P

1

[C]

1,000

1

[D]

[E]

[F]

12

NDKZU542

u

Num. Text

2

[C]

[D]

TOTAL

[F]

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat DN150 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur
Tipus

Interconnexió

[C]

[D]

[E]

[F]

L21JU701

u

Num. Text
1

u

Tipus

TOTAL

[C]

[D]

[E]

[F]

3

GF1E00AP

Tipus

1

Interconnexión DN150

2

ancoratges i suportacions

[C]

Fórmula

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

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria peca en T de connexió a la canonada existent i tram de caldereria fins a passamur d'arqueta de connexió amb
dipòsits, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de les
soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica
en zenc com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports
d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades d'acer galvanitzat.
Totalment acabat.

kg

Num. Text

Fórmula

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

[C]

1,000

[D]

[E]

3,000

[F]

TOTAL

15,290

Fórmula

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

47,850

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

01
04
04

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NUM. CODI

PRESSUPOST LA_GRANADA
ACTUACIONS ARQUETA DISTRIBUCIÓ DIPÒSITS
EQUIPS

UA

DESCRIPCIÓ

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per volant de fosa,
model BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada superficialment

Fórmula

1

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

93,720

1,000

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent,
format per 1,40 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4
orificis de 12 mm de diametre, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de
180º amb l'orifici de sortida tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de diametres inferiors al Ø 8 mm, amb
una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.
Tipus

1,000

Desmuntatge per a substitució de peces de caldereria, amb desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclós tall de canonades de fosa.

TOTAL AMIDAMENT

NDKZU543

Fórmula

C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

TOTAL

1,000

2,000

1,000

1

0,435

u

Fórmula

C#*D#*E#*F#

[E]

C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST LA_GRANADA
ACTUACIONS ARQUETA DISTRIBUCIÓ DIPÒSITS
CALDERERIA

1

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent,
format per 1,10 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4
orificis de 12 mm de diametre, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de
180º amb l'orifici de sortida tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de diametres inferiors al Ø 8 mm, amb
una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.
Tipus

Fórmula

10,400

2,000
TOTAL AMIDAMENT

1,450

TOTAL AMIDAMENT

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10
cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
Tipus

TOTAL

DESCRIPCIÓ

Num. Text

11

0,200

[F]

UA

Num. Text
Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

1,500

[E]

1,000

Segellat de juntes amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu
Tipus

01
04
03

NUM. CODI
1

10

1,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[C]

1.457,160

1,000

1

Tipus

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

38

Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

m3

1

Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric? de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col?locat amb morter
Tipus

G2142301

Pàg.:

Num. Text

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

GDKZHLD4

14

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2

1

9

AMIDAMENTS

37

GN12A6FP

1,000
Num. Text

EUR

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
1

Pàg.:

a dipòsit

C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

01
05
01

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NUM. CODI
1

G22D3011

1

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (PB)

Esbrossada

6

[C]

1,000

[D]

23,200

G221U010

m3

Num. Text

[E]

[F]

1

17,800

total parcel.la

[C]

1,000

[D]

G2212101

m3

Num. Text

[C]

[E]

1.571,760

[D]

[F]

412,960

TOTAL

0,300

[E]

[F]

7

TOTAL

33,700

12,400

0,150

C#*D#*E#*F#

15,000

5,500

0,150

C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#

2

cambra claus

0,333

384,050

4,550

C#*D#*E#*F#

Tipus

1

excavació

2

dipòsit

3

reblert

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

-1

33,700

12,400

0,150

C#*D#*E#*F#

4

-1

33,500

12,200

0,100

C#*D#*E#*F#

5

-1

32,500

11,200

0,500

C#*D#*E#*F#

6

-1

32,100

10,800

2,200

C#*D#*E#*F#

-1

15,000

5,500

0,150

C#*D#*E#*F#

cambra claus

8

reblert

2

de zona d'emmagatzament al dipòsit

1,100

1.556,992

C#*D#*E#*F#

3

terre vegetat

1,100

471,528

C#*D#*E#*F#

1,100

187,670

C#*D#*E#*F#

GR11R150

E2R54270

F2RA8895

Tipus

[C]

1,000

[D]

Tipus

[C]

0,100

m3

-1

14,800

5,400

0,100

C#*D#*E#*F#

-1

13,800

4,900

0,500

C#*D#*E#*F#

11

-1

12,800

4,400

2,700

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

[F]

Tipus

[C]

0,100

1

1

1.556,992
EUR

G3Z112P1

Fórmula

C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

412,960

TOTAL

412,960

Fórmula

C#*D#*E#*F#
41,296

[D]

[E]

[F]

01
05
02

TOTAL

412,960

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

TOTAL

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text

9

[E]

412,960

Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a abocador
especialitzat, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

m3

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

5.530,438

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

m2

C#*D#*E#*F#

10

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL

2.811,481

Num. Text

2.811,481

[F]

1,100

Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

2.811,481

1,000

7

[D]

d'excavació dipòsit a zona
d'emmagatzament al terreny futur
bombament a Vilafranca

1

Num. Text

[C]

1

1

8

75,057

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

m3

Fórmula

4,050

Fórmula

1,000

Num. Text

1.653,200

TOTAL

1,000

4

471,528

0,333

m3

[F]

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#

dipòsit

G2262111

[E]

cambra

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
4

[D]

dipòsit

Num. Text

Fórmula

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

2

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

Tipus

1

E24220A3

40

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a m?xim. Inclós refí i compactació abans de l'estesa

m3

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

Tipus

E225AH90

Pàg.:

Num. Text

PRESSUPOST LA_GRANADA
DIPÒSIT, CAMBRA DE CLAUS I QUADRES
MOVIMENT DE TERRES

TOTAL AMIDAMENT
2

5

1,000

UA

Num. Text

AMIDAMENTS

39

41,296

PRESSUPOST LA_GRANADA
DIPÒSIT, CAMBRA DE CLAUS I QUADRES
OBRA CIVIL DIPÒSIT

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
Num. Text

Pàg.:

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

AMIDAMENTS

41

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

1

dipòsit

1,000

33,500

2,200

C#*D#*E#*F#

2

cambra

1,000

14,800

5,400

C#*D#*E#*F#

6

G7J1AAE1

m

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
2

G4D0U011

m2

Num. Text

2,000

[D]

[E]

C#*D#*E#*F#

0,500

C#*D#*E#*F#

3

2,000

11,200

0,500

C#*D#*E#*F#

0,500

C#*D#*E#*F#

0,500

C#*D#*E#*F#

2,000

13,800

2,000

4,900

TOTAL AMIDAMENT
G3CB4200

kg

Num. Text
1

dipòsit

2

kg/m2

1

Hidroexpansiu

2

Junt de fons

Segellat de juntes amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu
Tipus

[C]

[D]

[C]

55,000

32,500

[E]

[F]

TOTAL

12,000

Fórmula

12,800

C#*D#*E#*F#

2,000

4,550

C#*D#*E#*F#

4

1,000

2,500

C#*D#*E#*F#

G7J1AAEA

m

Tipus

[C]

[D]

[F]

TOTAL

Fórmula

4,000

5,000

C#*D#*E#*F#

2

2,000

12,000

C#*D#*E#*F#

G4D0U016

1

C#*D#*E#*F#

m2

44,000

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical
Tipus

dipòsit

[C]

[D]

2,000

32,100
15,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

4,000

C#*D#*E#*F#

4

cambra claus

2

4,000

4,000

C#*D#*E#*F#

kg/m2

C#*D#*E#*F#

3

2,000

10,800

4,000

C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#

4

4,000

10,000

4,000

C#*D#*E#*F#

5

1,000

7,800

0,250

C#*D#*E#*F#

6

2,000

3,500

45,000

solapaments

0,050

20.280,000

[E]

1

Num. Text

C#*D#*E#*F#

24,400

Formaci? de junt de dilataci?, en peces formigonades ??in situ??, amb perfil elastom?ric d'?nima circular de 300 mm
d'ampl?ria, col?locat a l'interior

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

1,000

Num. Text

73,600

TOTAL

solapaments

6

0,050

[D]

[F]

3

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de di?metre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT
7

13,000

4,500

2.047,500
TOTAL AMIDAMENT

G45C1DG4

m3

Num. Text

25.198,875

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV+Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

dipòsit

1,000

32,500

11,200

0,500

C#*D#*E#*F#

2

cambra

1,000

13,800

4,900

0,500

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
G7J1AAE2

Num. Text
1

dipòsit

2

5

Tipus

[C]

cambra claus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

5,500

C#*D#*E#*F#

5,500

C#*D#*E#*F#

4,000

5,500

C#*D#*E#*F#

1,000

4,400

2,500

C#*D#*E#*F#

1,000

4,000

2,500

C#*D#*E#*F#

8

1,000

12,000

9

2,000

4,400

10

2,000

11
12

TOTAL AMIDAMENT

32,100

C#*D#*E#*F#

2,000

10,800

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

1,000

12,800

C#*D#*E#*F#

2,000

4,400

C#*D#*E#*F#

9

E4B24000
Num. Text

Fórmula

2,000

10,800

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

12,800

215,810

Formació de junt de d'estanqueïtat , en elements formigonats ´´in situ´´, amb junta d'estanqueïtat mixta KAB 15 cm,
col·locat a l'interior, fins i tot suportació d'acer

1,000

3
4

m

cambra

5,500

1,000

7

EUR

1

dipòsit

2

kg/m2

3

solapaments

4

cambra claus

5

kg/m2

6

solapaments

kg

42

118,200

3

5

5

Fórmula

0,500

5

4

TOTAL

11,200

cambra

32,500

[F]

2,000

4

dipòsit

[C]

2

1

3

153,620

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical
Tipus

Pàg.:

1.001,950

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

45,000

398,850

C#*D#*E#*F#

0,050

17.946,000

C#*D#*E#*F#

25,000

174,850

C#*D#*E#*F#

0,050

4.363,750

C#*D#*E#*F#

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

10

E4521AAQCR

m3

Num. Text

AMIDAMENTS

43

23.434,988

14

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

DIPÒSIT

2

MLS

1,000

31,500

0,500

4,600

C#*D#*E#*F#

3

MLI

1,000

31,500

0,500

4,600

C#*D#*E#*F#

1,000

7,500

0,500

0,250

C#*D#*E#*F#

4
5

MTD

1,000

10,000

0,500

4,600

C#*D#*E#*F#

6

CENTRE

1,000

10,000

0,500

4,600

C#*D#*E#*F#

7

MTE

1,000

10,000

0,500

4,600

C#*D#*E#*F#

8

CAMBRA

9

MLS

1,000

12,800

0,400

0,500

C#*D#*E#*F#

10

MLI

1,000

12,800

0,400

4,000

C#*D#*E#*F#

11

MTD

1,000

4,000

0,400

4,000

C#*D#*E#*F#

12

MTE

1,000

4,000

0,400

4,000

C#*D#*E#*F#

13

1,000

4,000

0,400

2,551

C#*D#*E#*F#

14

1,000

4,000

0,400

1,100

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
14LVB55M

m2

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

dipòsit

1,000

31,300

10,000

C#*D#*E#*F#

cambra

1,000

12,000

4,000

C#*D#*E#*F#

10,000

C#*D#*E#*F#

12,000

4,000

C#*D#*E#*F#

KAZZ001P

12

G711001P

m2

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

31,300

10,000

C#*D#*E#*F#

2

cambra

1,000

12,000

4,000

C#*D#*E#*F#

Num. Text

m2

[C]

[D]

361,000

[F]

TOTAL

1

dipòsit

1,000

31,300

10,000

C#*D#*E#*F#

2

cambra

1,000

12,000

4,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

C#*D#*E#*F#

2,000

C#*D#*E#*F#

KQNZ002P

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

u

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

8,000

m2

Fórmula

Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model tipus-0 de Aeraspirator o similar, capaç de renovar un
cabal d'aire de 60 m3/h, calculat sobre velocitat mitjana de vent de 2,5 m/s, fabricat en xapa galvanitzada, amb coll llarg de
350 mm i de 124 mm de diàmetre. Fins i tot obertura de forat en forjat, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra en
col·locació.
Tipus

Superficie exterior de a paret del dipòsit

Fórmula

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

Formació de capa de protecció anticarbonatació en elements de formigó i morter, mitjançant dues mans (fons i acabat)
amb revestiment elàstic a base de resines acríliques en dispersió aquosa, Masterprotect 325 EL''Basf'', impermeable al
diòxid de carboni i permeable al vapor d'aigua, color gris, textura llisa, aplicat amb corró, rendiment: 0,2 kg / m² cada mà.
Fins i tot p/p de preparació de la superfície suport. Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà de fons i una
mà d'acabat.
Tipus

[C]

2,000

[D]

1,000

[E]

32,100

2,000
cambra

TOTAL

2,000

Extractor

K8B2001P

8,000

Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de sortida de 6,10 metres de llarg total i 520 mm d'ample, distància entre
esglaons de 280 mm, en alumini anoditzat, per a un muntatge fix segons norma DIN-18.799-1''escaleras fijas para
construcciones de obra''. Basada en mòduls prefabricats que compleixen al màxim amb les normatives DIN-18799

Escala vertical

KDZZ001P

1

Fórmula

TOTAL

4,000

3
[E]

[F]

3

Num. Text

Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr/m2
Tipus

[E]

2

Fórmula

dipòsit

G7B1001P

[D]

C#*D#*E#*F#

2

13

[C]

2,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL AMIDAMENT

Tipus

361,000

18

361,000

Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0.80x0.80 m., realitzada en xapa galvanitzada de 4 mm. de gruix, inclús marc i
ferramentes, nansa d'obertura i punt per col·locar cadenat, col·locat.

Número de trapes

Num. Text

Subministrament i col·locació de làmina de betum elastomèric LBM (SBS) -40/G-FP segons UNE 104-242/1 amb armadura
de feltre de polièster no teixit en quantitat no menor de 130 gr/m2
Tipus

u

TOTAL AMIDAMENT
17

Fórmula

31,300

TOTAL AMIDAMENT
16

TOTAL

1,000

1

TOTAL AMIDAMENT

[F]

1,000

Fórmula

2

[E]

cambra

Num. Text

1

[D]

dipòsit

1

256,520

TOTAL

[C]

2

Num. Text

Formació de sostre 35+10 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb
junt obert superiorment, de 227.88 a 285.16 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6
kN/m2 per a una llum màxima de 12 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0,081 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot. Formació de forat per accés a dipòsit i control de
sondes.
Tipus

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
15

44

Subministrament i col·locació de graves a la coberta

1

1

11

m3

Num. Text

Fórmula

1

G7ZZ001P

Pàg.:

10,800
12,800

[F]

TOTAL

Fórmula

4,050

C#*D#*E#*F#

4,050

C#*D#*E#*F#

4,550

C#*D#*E#*F#

4

1,000

4,400

4,550

C#*D#*E#*F#

5

1,000

4,400

2,500

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

436,750

361,000
EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
19

KAFA3504

u

Pàg.:

AMIDAMENTS

45

Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 120x230 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

Num. Text

Pàg.:

Tipus

3,000

1
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Cambra claus

1,000

C#*D#*E#*F#

2

Cambra quadres

1,000

C#*D#*E#*F#

KDNZ500E

u

Num. Text

26

GXXVIDR

m2

2,000

Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

E9M11028

m2

Num. Text

[C]

1,000

1

[D]

12,000

[E]

[F]

GB131CE0

m

Num. Text

27

4,000

TOTAL

4,000

[C]

[D]

[E]

[F]

28

1,000

2,900

C#*D#*E#*F#

2

1,000

2,650

C#*D#*E#*F#

Num. Text

[C]

1,000

1

[D]

[E]

[F]

u

KQN2U001

m

Num. Text
1

GXXPLAT

m2

Num. Text

[C]

1,000

[D]

4,000

C#*D#*E#*F#

[E]

[F]

25

GXXFINE

m2

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,080

Fórmula

C#*D#*E#*F#
1,080

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer inoxidable AISI-316L, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
Tipus

escales d'accés a interior dipòsit

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

3,200

Fórmula

C#*D#*E#*F#
6,400

30

E4E865EE

m

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de cares vistes col.locada amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2,050

TOTAL

1,500
TOTAL AMIDAMENT

1,080

Fórmula

Subministrament i instal·lació de plataforma metàl·lica formada per perfils IPE-120, presilles de 1910x150 mm i 12
mm d'espessor, rigiditzadors en tots els ´´plans verticals formant ´´creus de sant andres´´ a base de perfils LPN
80X80X10, pilars a base de 2 HEB de 100 mm, terra format per tramex 30/3 mm, tot en acer galvanitzat en calent
segons plànols, amb soldadura a tope, incloent p.p. de plaques d'ancoratge, peces auxiliars així com
probes necessaries prefinides per la direcció facultativa, totalment acabada
Tipus

1

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL

TOTAL

1,000

Num. Text

24

[F]

Partida alçada a justificar per a la connexió del desguas del nou dipósit a xarxa existent de desguas dels dipòsits de La
Granada (alternatiament construcció d'un pou de drenatge)
Tipus

5,550

2,050
TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament, transport i col·locació d'escala metàlica formada per estructura a base de 2 IPE80 d'acer
galvanitzat, esglaonat en contrapetjada format per pletines 27/2/20 cm i petjada a base de xapa estrida tipus
tramex d'acer galvanitzat. incloent p.p. de soldadures, unions i ancorates als elements d'obra civil, totalment acabada
Tipus

Tipus

1,000

PAAUSTA

1,080

Subministrament i instal·lació de protecció per a finestra metal·lica, incloent preparació i col·locació i en el
parament vertical, acabat galvanitzat en calent, totalment col·locada.

1

29

m

m2

Num. Text

Fórmula

1

GXXESCA

[D]

TOTAL AMIDAMENT

48,000

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#

1,080

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
23

GXXREIX

1

Fórmula

Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i br?ndoles a 12 cm de separaci?, de 120 a 140 cm d'al??ria, ancorada amb
fixacions mec?niques
Tipus

TOTAL

0,400

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
22

[C]

1,000

Fórmula

Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1.6 kg/m2
Tipus

Tipus

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

21

TOTAL

[F]

Subministrament i instal·lació de vidre armat de 6-7 mm d'espessor amb malla de 25x25 mm, en finestra d'aluminit,
totalment col·locat.

1

4,000

1

0,900

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

20

[D]

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

[C]

46

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

31,300

C#*D#*E#*F#

2

2,000

10,800

C#*D#*E#*F#

3

2,000

4,500

C#*D#*E#*F#

4

1,000

13,250

C#*D#*E#*F#

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
31

Subministrament i instal·lació de finestra d'alumini de dues fulles, anoditzada en blanc, inclos p.p. d'accessoris, mitjans
auxiliars, abocaaigues, totalment col·locada
EUR

Fórmula

2,000

C#*D#*E#*F#
6,000

TOTAL

1

ED15B871

Num. Text

m

106,450

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:
4,000

2,500

C#*D#*E#*F#

3

2

2,000

4,000

C#*D#*E#*F#

5

Canonada de sortida dipòsit esquerra
(DN 200)

5,000

23,330

6

Canonada de sortida dipòsit dret (DN
200)

1,800

23,330

7

Canonada de sortida de pantaló a
cabalímetre (DN 200)

4,900

23,330

8

ramal desaigua fons dipòsit dret
(DN150)

1,650

15,290

9

ramal desaigua fons dipòsit esquerra
(DN150)

1,650

15,290

E55111A3

u

18,000

Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat, col·locada
sobre el sostre amb fixacions mecàniques

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

1

01
05
03

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NUM. CODI
GFZX004P

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

2,000

PRESSUPOST LA_GRANADA
DIPÒSIT, CAMBRA DE CLAUS I QUADRES
CALDERERIA

UA

DESCRIPCIÓ

u

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat DN150 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

canonada entrada cambra

1,000

C#*D#*E#*F#

2

canonada entrada dipòsit

2,000

C#*D#*E#*F#

3

Canonada desguàs

2,000

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

GFZX006P

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

C#*D#*E#*F#

2

sortida cambra

1,000

C#*D#*E#*F#

3

sobreeixidor

2,000

C#*D#*E#*F#

4

sortida sobreeixidor cambra

1,000

C#*D#*E#*F#

Num. Text

2,400

0,500

3,000

23,330

(C#+D#+E#)*F#

3,100

0,500

3,000

23,330

(C#+D#+E#)*F#

12

1,000

0,500

1,000

23,330

(C#+D#+E#)*F#

14

By-pass DN150

4,650

15,290

15

Interconnexión DN150

2,400

15,290

16

ancoratges i suportacions

[C]

[D]

[E]

[F]

253,200

01
05
04

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NUM. CODI

1.548,109

PRESSUPOST LA_GRANADA
DIPÒSIT, CAMBRA DE CLAUS I QUADRES
EQUIPS

UA

DESCRIPCIÓ

GN45APN3

u

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC de Proinval o equivalent equivalent, materials segons la norma
UNE-EN 593, fabricada segons la norma EN 1074, motoritzada, 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
(150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) amb actuador AUMA SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP 10 o equivalent.

Num. Text
1

6,000

TOTAL

2

2,300

0,000

0,000

15,290

(C#+D#+E#)*F#

2

6,150

8,000

1,500

15,290

(C#+D#+E#)*F#

entrada

[C]

[D]

[E]

[F]

GN45APN4

1

2,000

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC de Proinval o equivalent equivalent, materials segons la norma
UNE-EN 593 i fabricada segons la norma EN 1074, motoritzada, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi
(150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) amb actuador AUMA SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP 10 o equivalent.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

u

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

EUR

u

sortida

GN8226JX

TOTAL

2,000

Num. Text

3

Fórmula

1

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria dels 2 ramals d'entrada a dipòsit DN150 PN10, dels 2 ramals de sortida a la xarxa DN200 PN10, ramals de
sobreeixidor DN200 PN10, ramals de desguàs DN150 , interconnexió DN150PN10, ramal de desguàs general
DN200PN10, interconnexió DN 150 PN 10 a sortida DN 200PN10 i altres elements de caldereria associats al Dipòsit de La
Granada segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de les
soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica
en zenc com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports
d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades d'acer galvanitzat. Es prioritzarà la fabricació a taller amb les menors
soldadures a l'obra possibles. No inclou passamurs
Totalment acabat.
Tipus

(C#+D#+E#)*F#

15,290

11

Fórmula

sortida dipòsits

kg

1,500

48

5,000

1

GF1E0Z0A

8,000

10

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat DN200 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur

TOTAL AMIDAMENT
3

6,150

TOTAL AMIDAMENT

1
2

Pàg.:

1

TOTAL AMIDAMENT
32

AMIDAMENTS

47

2,000

Subminstrament i col.locació de vàlvula de retenció de doble clapeta, de diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb assentament de EPDM, clapeta de ASTM A351 CF8M
(1.4408), model BVP-78C de Proinval o equivalent, muntada superficialment.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
1

Pàg.:

a sortida

C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

4

GN12A6FP

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

8

GJMCU02P

1,000

C#*D#*E#*F#

Desguàs

1,000

C#*D#*E#*F#

3

sortida de fons

2,000

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

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment
[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

C#*D#*E#*F#

2

4,000

C#*D#*E#*F#

KNE3A8FP

u

Num. Text
1

Num. Text

Tipus

Canonada Sortida

GJMCU01P

u

Dipòsit

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2,000

6,000

Subministrament i instal·lació de filtre tipus carxofa que consisteix en tub de malla d'acer galvanitzat de pas suficientment
gran com per evitar que es puguin introduir fulles i altres elements a l'interior de la canonada de captació (apte per a
diàmetre de tub de DN300)
[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

Mesurador de nivel sumergible WIKA Model LH-20 o equivalent, amb les següents especificaions tècniques:

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

2,000

Totalment instal·lat i provat.

1
Tipus

C#*D#*E#*F#

2,000

u

50

Exactitud: ± 0,5% fons escala
Tensió d'alimentació: DC 10 ... 30 V
Senyal de sortida: 4 ... 20 mA, 2-fils
Rang de temperatura del medi: -10 ... + 50 ° C
Protecció contra ingressos: IP 68
Material de les parts en contacte amb el medi: Acer inoxidable 1.4571 (carcassa),
PUR (cable), PA (protector)
Rang de mesurament: 0 ... 1 bar
Connexió a procés: G 1/2 B
Longitud del cable: 15 m

Fórmula

Interconnexió

Num. Text

Dipòsit

TOTAL AMIDAMENT

2

u

Pàg.:

2,000

1

GNZ116F7

1

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per volant de fosa,
model BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada superficialment

TOTAL AMIDAMENT
5

AMIDAMENTS

49

2,000

Mesurador de nivell mitjançant ultrasons en superfície, format per sensor d'ultrasons compacte per la mesura contínua de
nivell model VEGASON 62 de VEGA o equivalent, amb les següents especificacions tècniques:
Rang de mesura en líquids: 0,4 ... 8 metres
Rang de mesura en sòlids: 0,4 ... 3,5 metres
Versió / Temperatura de procés: Junta EPDM / -40 ... 80ºC
Connexió a procés / Material: Rosca G2 PN2, DIN3852-A-B / PVDF
Electrònica: 2 fils 4 ... 20 mA / HART
Carcassa / Protecció: Plàstic / IP66 / IP67
Entrada de cable / Connector : M20x1.5 / Sense connector endollable
Inclou mòdul d'ajustament i indicació local per a sensors plics model PLICSCOM de VEGA, adequat per a tot tipus de
sensors VEGA de la família plics, VEGABAR Serie 50/60/80, VEGACAL Serie 60, VEGAFLEX Serie 60, VEGAFLEX Serie
80, VEGAPLUS Serie 60, VEGASON Serie 60, PROTRAC, VEGADIS 61/81 i PLICSRADIO.
Inclou també suport de muntage tipus escaire adequat per a muntage en paret dels equips fabricat en acer 304 i
contrarosca.
Totalment instal·lat i provat.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
9

GJMBU11A

u

Pàg.:

AMIDAMENTS

51

Subministrament i muntatge de mesurador de cabal model Waterflux 3000 de Krohne o equivalent, DN25-150, PN16, amb
les següents característques:

Pàg.:
1,000

1

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Aquametre magnètic-inductiu KROHNE
Model WATERFLUX 3300 W
Cap primària WATERFLUX 3000 F
model separat
Mida del mesurador DN 150 / 6 ´´
Connexió DN 150 PN 16
Longitud de muntatge 300 mm / 11,81 ´´, excl. Juntes
Material de la brida Ac. inox. 1.4301 / 1.4307
Temperatura del producte -5 ... + 70 ° C / +23 ... + 158 ° F. depenent de la pressió.
Allotjament Xapa metàl·lica
revestiment Rilsan®
Elèctrodes Hastelloy C22
elèctrodes fixos
construcció amb 2 elèctrodes & elèctrode de referència
Classe de protecció IP 68 (NEMA 4X / 6P) segons EN 60529
Cable (senyal) 10 m / 30 ft DS
Cable (bobines) 10 m / 30 ft LIYCY
Connexió del cable Caixa de term.de ac.inox 1.4408
Premsaestopes 2 x M20 x 1,5
Instrucc. d'instal·lació multi-llenguatge
calibratge GKL
Acabat KROHNE estàndard (KROHNE Grey)

11

IFC 300
Convertidor de cabal KROHNE
Model IFC 300 W
Allotjament de mur per a muntatge mural amb 3 x 100% diagnòstic
Detecció canonada buida, conductivitat
Incl. Programari PACTWARE
Precisió veure TDS
Alimentació elèctrica 100-230 V CA, 50/60 Hz (85-250 V) - [22 VA]
Connexió de cable 4 x M20 x 1,5
1 x M20 x 1,5 amb tap cec
Manual de funcionament Espanyol
programació Espanyol
Diagnòstic del procés Estandar
Contingut de gas, funció dels elèctrodes
perfil del cabal, temperatura.
Allotjament del conv. Estandar, plàstic
Classe de protecció IP 65/66 (NEMA 4 / 4X) segons EN 60529

13

12

1

Canonada d'impulsió

[C]

[D]

Tipus

Num. Text

2,000

C#*D#*E#*F#

GS1VPNZ1

u

Tipus

[D]

[E]

[F]

GZ4000LG

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

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

GNP1E023

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

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

01
05
05

NUM. CODI

Fórmula

Bomba d'esgotament sumergible tipus AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM de sulzer o equivalent, amb grau de protecció IP
68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i impulsor tipus semiobert, col·locada

u

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

Fórmula

Subministrament i instal·lació d'alimentació de l'analitzador amb 2 bombes centrífugues horitzontals Calpeda model MXH
202E o equivalent (una en servei i una en reserva), per a 2 m3/h a 20 mca, potència nominal 0,45 kW, 400 Vac, IP55.
inclós picatge, tuberies de retorn a dipòsit i valvuleria.
Totalment instal·lat i acabat.

u

1

Fórmula

TOTAL

1,000

Num. Text

Fórmula

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

PRESSUPOST LA_GRANADA
DIPÒSIT, CAMBRA DE CLAUS I QUADRES
URBANITZACIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

C#*D#*E#*F#
G2212101

1,000

Subminstrament i col.locació de vàlvula de automàtica de control de pressió amb brides, fabricada segons la norma EN
1074, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament automàtic, model
BVP-93 de Proinval o equivalent, muntada superficialment
[C]

[C]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

4,000

Subministrament i muntatge analitzador de clor CL4 de MicroChem o equivalent, analitzador clor lliure residual o clor total,
rang 0,03 - 10mg/l.Tot inclòs adaptació a bombes d'arrossegament. inclús muntatge i posta en marxa.

1

[F]

Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

2

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Tipus

[F]

C#*D#*E#*F#

Num. Text

u

[E]

2,000

1

1

GN12A6FC

[D]

1,000

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
10

[C]

1

Num. Text

14

1,000

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

TOTAL AMIDAMENT

Totalment instal·lat i acabat.
Tipus

u

Num. Text

Comunicació IO bàsica
1. Sortida de corrent HART, activa / passiva
2. Sortida impuls / est. passiva
3. Sortida estats passiva
4. Status out / control in passiva

Num. Text

GNZ116F8

52

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

total parcel.la

2

excavació dipòsit

Tipus

[C]

[D]

1,000

1.571,795

-1

23,200

[E]

17,800

[F]

EUR

Fórmula

C#*D#*E#*F#

0,500

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

TOTAL

0,500

579,418
EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
2

G965A1D9

m

Num. Text

Pàg.:

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

190,150

C#*D#*E#*F#

2

tram tanca-paviment

1,000

42,900

C#*D#*E#*F#

F97422EA

m

[C]

1,000

1

[D]

[E]

[F]

m3

Num. Text
1

Tipus

[C]

1,000

[D]

G9E1F205

m2

m3

Tipus

segons plànols

TOTAL

GR3P1C16

m3

Num. Text
1

Fórmula

segons plànols

1

segons plànols

[C]

[E]

102,230

1,000

[D]

[F]

TOTAL

0,100

[E]

[F]

11

GR71370G

m2

Num. Text
1

Fórmula

G2240022

m2

12

F6A352A1

Tipus

Fórmula

1

C#*D#*E#*F#

1

segons plànols

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

701,150

E0337

M3

Num. Text
1

Tipus

segons plànols

segons plànols

[C]

1,000

[D]

[E]

701,150

[F]

G921201L
Num. Text
1

segons plànols

m3

G4D0U011

m2

[C]

1,000

[D]

TOTAL

0,250

701,150

[E]

[F]

0,250

[C]

2,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Num. Text

[D]

[E]

[F]

15

XPA01004

C#*D#*E#*F#
187,670

TOTAL

375,340

[D]

[E]

[F]

TOTAL

156,920

Fórmula

C#*D#*E#*F#
156,920

[D]

[E]

160,000

[F]

TOTAL

1,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
320,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

pa

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

Fórmula

Porta metàl·lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm de pas i
malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de pous
per a fonaments de 60X60X60 cm,formigonat dels pous amb formigó HA-25, encofrat pilars de suport de 30x30 cm amb
formigó HA-25, col·locada
Tipus

1

175,288

TOTAL

0,500

TOTAL AMIDAMENT
u

TOTAL

375,340

701,150
G6A133PZ

126,207

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical
Tipus

Subbase de tot-u artificial, col?locada amb estenedora i piconatge del material al 100 % del PM
Tipus

[C]

1,000

1

14

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

Estesa i piconatge, fins al 98% del pm, de subbase granular tipus S3
Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT
13

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Tanca de protecció de 2 m d'alçària, de tela metàl·lica de filferro ondulat diagonal de 50 mm de pas, d'acer galvanitzat i
plastificat,amb suports de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i de 2,35 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m sobre
muret de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL

[E]

375,340

102,230

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació per a caixa de paviment
Tipus

[C]

1,000

m

TOTAL

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en
un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega

segons plànols

Num. Text
Num. Text

[F]

0,180

TOTAL AMIDAMENT

10,223

TOTAL

[E]

[D]

C#*D#*E#*F#

102,230
TOTAL AMIDAMENT

6

[C]

1,000

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
Tipus

[D]

701,150

TOTAL AMIDAMENT

233,050

175,288

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita
Tipus

Num. Text
Num. Text

[C]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
10

54

Paviment de formig? vibrat HM-30/P/20/I+E, de consist?ncia pl?stica i grand?ria m?xima del granulat 20 mm, escampat
des de cami?, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mec?nic

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

1

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

segons plànols

G9GA5T37

233,050

233,050
TOTAL AMIDAMENT

F9365B11

9

Num. Text

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
Tipus

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

segons plànols

Num. Text

4

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
3

AMIDAMENTS

53

1,000

PA a justificar per a imprevistos i obres no compreses en la urbanització.

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

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENTS

55

Pàg.:

1,000
TOTAL AMIDAMENT

16

UHP010AR

Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció i mesura d'energia elèctrica, de 760x250x1200
mm de dimensions exteriors, amb base.

U

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

G222RPN1

m3

3

Fórmula

E24220A2

Tipus

1

Tipus

excavació tanca

[C]

1,000

[D]

[E]

156,920

2,000

[F]

18

G2242111

m2

Tipus

excavació tanca

[C]

1,000

[D]

[E]

138,900

4

[F]

G226R002

m3

G228U010

m3

Tipus

1
2

excavació tanca

[C]

[D]

1,000

156,920

-1

138,900

[E]

[F]

Tipus

excavació

NUM. CODI
1

G22D3011

5

277,800

TOTAL

3,450

0,150

C#*D#*E#*F#

3,000

2,700

0,100

C#*D#*E#*F#

4

-1

3,450

2,450

0,300

C#*D#*E#*F#

5

-1

3,250

2,250

1,500

C#*D#*E#*F#

0,400

E24220A3

m3

Tipus

m3

[E]

[F]

6

E225AH90

1

Fórmula

37,286

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a m?xim. Inclós refí i compactació abans de l'estesa

m3

101,360

1

Tipus

emmacat graves

[C]

1,000

[D]

[E]

4,450

3,450

[F]

[F]

TOTAL

4,150

Fórmula

1

G3Z112P1

C#*D#*E#*F#
Num. Text

21,373

01
06
02

TOTAL

0,150

Fórmula

C#*D#*E#*F#
2,303

PRESSUPOST LA_GRANADA
ARQUETA CONNEXIÓ A DISTRIBUCIÓ LA GRANADA
OBRA CIVIL

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

[C]

1,000

[D]

5,400

[E]

[F]

TOTAL

4,400

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

TOTAL

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

G2212101

[D]

37,286

TOTAL AMIDAMENT

[E]

20,668

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

[C]

1,000

1

NUM. CODI

[D]

C#*D#*E#*F#

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (PB)

5,150

Fórmula

4,450

m2

[C]

TOTAL

-1

DESCRIPCIÓ

1,000

[F]

-1

UA

Tipus

[E]

3

Fórmula

PRESSUPOST LA_GRANADA
ARQUETA CONNEXIÓ A DISTRIBUCIÓ LA GRANADA
MOVIMENT DE TERRES

1

[D]

2

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

Num. Text

37,286

37,286

Num. Text

01
06
01

[C]

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 90% del PM, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Fórmula

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

Num. Text

TOTAL

37,286

1,000

1

156,920

TOTAL

[F]

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
19

Fórmula

C#*D#*E#*F#

2,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text
1

TOTAL

0,500

TOTAL AMIDAMENT

[D]

1,000

Num. Text
Num. Text

[C]

1,000

1

Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

37,286

Transport de terres no contaminades per a apilar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km

m3

Num. Text

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

17

TOTAL

1,000

1

56

Tipus

[C]

1,000

[D]

0,333

[E]

54,620

[F]

2,050

TOTAL

23,760

Fórmula

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

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
2

G4D0U011

m2

Num. Text

Pàg.:

AMIDAMENTS

57

Pàg.:

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical
Tipus

[C]

1

1,000

2

1,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT
[E]

3,700
2,700

[F]

TOTAL

Fórmula

0,300

C#*D#*E#*F#

0,300

C#*D#*E#*F#

8

E4B24000

kg

Num. Text

Tipus

[C]

32,000

[D]

[E]

[F]

G3CB4200

kg

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

4

TOTAL

llosa de fonamentació

32,000

3,700

2,700

C#*D#*E#*F#

2

coberta

35,000

3,500

2,500

C#*D#*E#*F#

G45C1DG4

m3

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

10

Num. Text

C#*D#*E#*F#

TOTAL

3,500

1,650

C#*D#*E#*F#

2

2,000

2,500

1,650

C#*D#*E#*F#

3

2,000

2,000

1,350

C#*D#*E#*F#

4

2,000

2,000

1,350

C#*D#*E#*F#

E4521AAQCR

[C]

1,000

Num. Text

m3

[D]

3,000

[E]

[F]

[C]

[D]

TOTAL

2,000

[E]

Tipus

TOTAL

NDKZU542

u

3,500

0,250

1,350

C#*D#*E#*F#

3,500

0,250

1,350

C#*D#*E#*F#

3

1,000

2,000

0,250

1,350

C#*D#*E#*F#

1,350

Fórmula

12,800

[E]

[F]

13

NDKZU543

Num. Text
1

C#*D#*E#*F#

EUR

TOTAL

Tipus

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

u

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent,
format per 1,10 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4
orificis de 12 mm de diametre, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de
180º amb l'orifici de sortida tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de diametres inferiors al Ø 8 mm, amb
una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.

1

Fórmula

1,000

0,250

[D]

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

2,000

[C]

6,000

2

1,000

TOTAL

1,000

Num. Text

Fórmula

C#*D#*E#*F#

[F]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Tipus

[E]

Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m d'alçada amb un total de 5 graons, 1 graó cada 20 cm.
D'uns 55 cm d'ample per ancorar en el formigó, amb passamans quadrats de 50x50x6 mm i una distància entre aquests de
0,45 m. L'escala d'allarg està formada per dos peus injectats de PRFV amb 2 taladres de M12 en cada peu.

1

30,600

1

4

u

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal

TOTAL AMIDAMENT
7

KQN2U00P

Num. Text

12

Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

2,000

1

[C]

5,622

1

Num. Text

Tipus

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical
[F]

Segellat de juntes amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu

C#*D#*E#*F#

0,300

m2

m

1,000

2,700

2,500

[E]

C#*D#*E#*F#

2,000

3,500

G4D0U015

1,000

Fórmula

2

1,000

TOTAL AMIDAMENT
6

G7J1AAE1

TOTAL

C#*D#*E#*F#

2

[D]

[F]

3,700

C#*D#*E#*F#

[C]

[E]

2,000

0,300

Tipus

[D]

1

2,700

Num. Text

[C]

Fórmula

3,700

m2

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

1,000

G4D0U016

Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric? de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col?locat amb morter

1

11
5

u

625,930

1

TOTAL AMIDAMENT

GDKZHLD4

Num. Text

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV+Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
Tipus

9

532,800

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

C#*D#*E#*F#

1,920

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de di?metre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2
Tipus

TOTAL

16,650
TOTAL AMIDAMENT

3

3,712

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2

1

TOTAL AMIDAMENT

58

1,000

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent,
format per 1,40 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4
orificis de 12 mm de diametre, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de
180º amb l'orifici de sortida tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de diametres inferiors al Ø 8 mm, amb
una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

14

GDDZU100
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

01
06
03

GFZX006P

6,000

DESCRIPCIÓ

u

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat DN200 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur
[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

de dip nou

1,000

C#*D#*E#*F#

2

de dip existent

1,000

C#*D#*E#*F#

3

d'arqueta

1,000

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Subminstrament i col.locació de vàlvula de retenció de doble clapeta, de diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb assentament de EPDM, clapeta de ASTM A351 CF8M
(1.4408), model BVP-78C de Proinval o equivalent, muntada superficialment.
Tipus

Tipus

2,000

1
3

[C]

ancoratges i suportacions

[D]

[E]

0,000

0,000

[F]

L21JU701

u

3

Tipus

[C]

TOTAL

23,330

1,000

C#*D#*E#*F#

1,000

C#*D#*E#*F#

GN12A6FB

Tipus

1

A dipòsit existent

2

a dipòsit nou

GNZ116F8

[C]

[D]

[E]

[F]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#

1,000

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

2,000

C#*D#*E#*F#

2

1,000

1,000

C#*D#*E#*F#

XPA01007

pa

3,000

PA a justificar per a imprevistos segons acord amb aigües de Vilafranca.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

1

104,950

TOTAL

NUM. CODI

Fórmula

01
07
01

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

1

Fórmula

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

PRESSUPOST LA_GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
LINIA ELÉCTRICA GENERAL

UA

DESCRIPCIÓ

PPAUACL1

u

Partida en concepte de la Legalització de la Instal·lació Elèctrica

1,000
AMIDAMENT DIRECTE

01
06
04

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

TOTAL

1,000

TOTAL AMIDAMENT

[D]

2,000

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per volant de fosa,
model BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada superficialment

u

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

Fórmula

a dipòsit nou

Num. Text

4

TOTAL

(C#+D#+E#)*F#

1,000

1

[F]

A dipòsit existent

3,000

Desmuntatge per a substitució de peces de caldereria, amb desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclós tall de canonades de fosa.

Num. Text

[E]

2

58,290
TOTAL AMIDAMENT

3

[D]

1

Num. Text
Num. Text

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria dels 2 ramals d'entrada a dipòsit DN150 PN10, dels 2 ramals de sortida a la xarxa DN200 PN10, ramals de
sobreeixidor DN200 PN10, ramals de desguàs DN150 , interconnexió DN150PN10, ramal de desguàs general
DN200PN10, interconnexió DN 150 PN 10 a sortida DN 200PN10 i altres elements de caldereria associats al Dipòsit de La
Granada segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de les
soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica
en zenc com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports
d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades d'acer galvanitzat. Es prioritzarà la fabricació a taller amb les menors
soldadures a l'obra possibles. No inclou passamurs
Totalment acabat.

kg

u

Num. Text

Fórmula

1

GF1E0Z0A

DESCRIPCIÓ

TOTAL AMIDAMENT
2

60

UA

Num. Text

PRESSUPOST LA_GRANADA
ARQUETA CONNEXIÓ A DISTRIBUCIÓ LA GRANADA
CALDERERIA

Tipus

GN8226JX

Pàg.:

Fórmula

UA

Num. Text

2

TOTAL

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

1

6,000

1

NUM. CODI

NUM. CODI

1,000

Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

u

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3

AMIDAMENTS

59

PRESSUPOST LA_GRANADA
ARQUETA CONNEXIÓ A DISTRIBUCIÓ LA GRANADA
EQUIPS

2

EUR

EG22TP1K

m

1,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
Num. Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Escomesa

45,000

2,000

C#*D#*E#*F#

2

Dipòsit

30,000

2,000

C#*D#*E#*F#

3

5,000

2,000

C#*D#*E#*F#

4

50,000

4,000

C#*D#*E#*F#

JGV19101

u

4

FDK262M8

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

C#*D#*E#*F#

14,000

C#*D#*E#*F#

3

Previsió

2,000

C#*D#*E#*F#

Tipus

[D]

[E]

[F]

Impulsió (70x70)

6,000

C#*D#*E#*F#

2

Dipòsit (60x60)

14,000

C#*D#*E#*F#

3

Previsió

2,000

C#*D#*E#*F#

m

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

2

DI

30,000

C#*D#*E#*F#

3

Senyals

30,000

C#*D#*E#*F#

4

Previsió alimentació

30,000

C#*D#*E#*F#

5

Reserva

30,000

C#*D#*E#*F#

6

Futura Connexió

20,000

C#*D#*E#*F#

Num. Text
1

CPM MF4

u

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

[D]

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

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

GG1B000P

u

Tipus

Armari TMF 1

EG11CL32

EG118762

EG1PU1A7

EG319584

Num. Text

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

6,000

CPM- Subministrament, muntatge i connexionat de conjunt prefabricat CAHORS o equivalent, format per armaris de
formigó, monobloc, tipus GRC, segons UNE-EN1169.
Referència: 0926696-3P. (Segons fitxa tècnica CAHORS)
Inclou ajudes a la descàrrega i ubicació.
[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

u

u

u

m

Fórmula

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

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 630 A, segons esquema Unesa número 9 , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment
1,000

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa número 8A ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió
i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment
1,000

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa,
potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a
4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

Fórmula

Fórmula

3,000

AMIDAMENT DIRECTE

14

TOTAL

Fusibles CS

AMIDAMENT DIRECTE

13

1,000

Fusibles CPM NF4

TOTAL AMIDAMENT

12

Fórmula

2

1

11

TOTAL

C#*D#*E#*F#

140,000

TOTAL

[E]

1

Num. Text

Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i
rellotge, muntada superficialment
Tipus

[C]

Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de grandària 0, muntat superficialment amb cargols
Tipus

Fórmula

IMPULSIÓ

TOTAL AMIDAMENT

u

22,000

1

EG1M13M2

10

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada
Tipus

EG438122

1,000

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

1

EG22TR1K

Tipus

22,000

TOTAL

62

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3
i 3 A de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60
ms i 150 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Armari escomesa

Num. Text

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter
[C]

u

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

Dipòsit (60x60)

u

1

9

Impulsió (70x70)

TOTAL AMIDAMENT

7

1,000

TOTAL

EG42STPK

Num. Text

2

Num. Text

6

360,000

1

EDKZ3174

8

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL AMIDAMENT

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del
Projecte i del REBT
AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

AMIDAMENTS

61

1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

DIPÒSIT

2

DI

260,000

C#*D#*E#*F#

3

Potència

260,000

C#*D#*E#*F#

4

Senyals

260,000

C#*D#*E#*F#

5

Ramal 1

220,000

C#*D#*E#*F#

6

Ramal 2

7

IMPULSIÓ

8
9

19

300,000

C#*D#*E#*F#

DI

130,000

C#*D#*E#*F#

Senyals

260,000

C#*D#*E#*F#

EG3191G4

m

Num. Text
1

Tipus

Previsió

GDG4U011

1.690,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

100,000

M

Num. Text

1

100,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

40,000

C#*D#*E#*F#

2

1,000

30,000

C#*D#*E#*F#

M

Num. Text

[C]

1,000

1

[D]

[E]

[F]

M

TOTAL

[C]

[D]

HGD1222E

[F]

3

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

1,000

10,000

C#*D#*E#*F#

2

1,000

5,000

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

Fórmula

C#*D#*E#*F#

6,000

C#*D#*E#*F#

EG380A02

m

Tipus

NOVA XARXA DE TERRA

[C]

10,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

m

C#*D#*E#*F#

Tipus

u

Connexio nova xarxa de terra

20,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment,
Per a interconnexions equipotencials

Interconnexions equipotencials

EGDZ1102

Fórmula

C#*D#*E#*F#

10,000

EG312132

1

10,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

15,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

4,000

1

1

[D]

2

Num. Text

Fórmula

[C]

1

Fórmula

55,000

TOTAL

20,000

u

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#

[E]

Fórmula

C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST LA_GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - DIPÒSIT
XARXA DE TERRES

2

Canalització de serveis, per a 2 tub rígids de PVC de 250 mm de diàmetre (sense incloure els tubs), incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs placa metàl.lica de protecció i cinta de senyalització. Cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
Tipus

TOTAL

DESCRIPCIÓ

Num. Text
Num. Text

[F]

UA

Num. Text

70,000

55,000
TOTAL AMIDAMENT

GDG4U013

[E]

TOTAL AMIDAMENT
2

Canalització de serveis, per a 4 tub rígids de PVC de 160 mm de diàmetre (sense incloure els tubs), incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs placa metàl.lica de protecció i cinta de senyalització. Cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
Tipus

01
07
02
01

Num. Text

Canalització de serveis, per a 2 tub rígids de PVC de 160 mm de diàmetre (sense incloure els tubs), incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs placa metàl.lica de protecció i cinta de senyalització. Cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs

TOTAL AMIDAMENT

18

[D]

20,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#

1

GDG4U012

[C]

1,000

NUM. CODI

1

17

Tipus

1

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NIVELL 4

64

Canalització de serveis, per a 4 tub rígids de PVC de 250 mm de diàmetre (sense incloure els tubs), incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs placa metàl.lica de protecció i cinta de senyalització. Cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs

M

Num. Text

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 240 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

TOTAL AMIDAMENT
16

GDG4U014

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
15

AMIDAMENTS

63

15,000

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

15,000

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
5

EGDZQUIM

Pàg.:

AMIDAMENTS

65

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

1

TOTAL AMIDAMENT
5

Fórmula

EG319172

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

m

Num. Text

EG380902

1,000

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

01
07
02
02

Fórmula

6

GG21052H

[F]

100,000

Num. Text

PRESSUPOST LA_GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - DIPÒSIT
CABLEJAT BT

1

EG2C1G52

UA

DESCRIPCIÓ

m

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

7

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Punts de llum

16,000

5,000

C#*D#*E#*F#

2

Endolls i interruptors

11,000

10,000

C#*D#*E#*F#

3

Línies elèctriques

42,000

8,000

C#*D#*E#*F#

EG161532

u

526,000

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Línies elèctriques

40,000

C#*D#*E#*F#

25,000

C#*D#*E#*F#

2

Lluminàries

16,000

C#*D#*E#*F#

2

5,000

C#*D#*E#*F#

3

Endolls

11,000

C#*D#*E#*F#

3

25,000

C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
EG319336

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

m

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

[C]

[E]

[F]

NUM. CODI

650,000

TOTAL

120,000

1

1

Num. Text

Fórmula

[C]

u

Lluminària interior Philips Pacific WT470C 30,5w 4300lm
Tipus

[C]

[D]

[D]

[E]

[F]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

6,000

C#*D#*E#*F#

2

2,000

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8,000

120,000

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

DESCRIPCIÓ

Num. Text

2
m

EHPL91WB

UA

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EG319636

PRESSUPOST LA_GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - DIPÒSIT
ENLLUMENAT I PRESES DE CORRENT

Fórmula

C#*D#*E#*F#

[D]

01
07
02
03

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NIVELL 4

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata
Tipus

67,000

55,000

650,000
TOTAL AMIDAMENT

EG319586

TOTAL

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata

1

4

TOTAL

1

1

Tipus

1

3

120,000

Fórmula

Num. Text

2

Fórmula

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
NUM. CODI

TOTAL

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm, lliure d'halògens amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material
auxiliar i de fixació necessari

m

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

120,000
TOTAL AMIDAMENT

100,000

1

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NIVELL 4

Tipus

1

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

m

250,000

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

66

C#*D#*E#*F#

250,000

1

Posta a terra tipus ingesco o equivalent, formada per electrodes de gran durabilitat i màxim rendiment, equipada amb un
sistema ''d'automanteniment'', registrable, sense necessitat d'obra civil, fiable, segura, amb gran capacitat d'absorció de
possibles descàrregues, mínima impedància al xoc en corrent d'alta freqüència amb la màxima superfície de contacte amb
el terreny.

u

Pàg.:

TOTAL

Fórmula

EH61RE7D

Num. Text
1

EUR

u

Luminaria emergencia Daisalux Nova LD N3 FR20 435lm 1h autonomia, bateria Ni-Cd amb acabat exterior. Grau protecció
IP66. Amb caixa per empotrar inclosa
Tipus

[C]

6,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

EG6P1142

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

u

EG62B1E2

u

Tipus

GM3261M

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

[C]

[D]

2,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#

2

1,000

C#*D#*E#*F#

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
3

EMSB31L2

u

2,000

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
AMIDAMENT DIRECTE

4

2,000

EMSB74L2

u

AMIDAMENT DIRECTE
TOTAL

Fórmula

5

EM131222

u

2,000

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

Num. Text

2,000

4,000

Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Tipus

PFU

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

u

TOTAL AMIDAMENT

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm
Modelo: BVP154 LED52/857 PSU 50W VWB CE Philips o similar
AMIDAMENT DIRECTE
EH1LY171

Fórmula

1,000

1

8

TOTAL

1

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EHQLX171

[F]

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret (PB)

u

Num. Text

2,000

2,000

1

[E]

C#*D#*E#*F#

Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment

Num. Text

7

[D]

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200
lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió
AMIDAMENT DIRECTE

6

[C]

2,000

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EHT1B010

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
2

68

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (PB EM31351J)

1

5,000

TOTAL

u

Num. Text

Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i 100-130 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-67, col.locada

u

GM31351J

Pàg.:

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL

5,000

1

EG6P1326

1

6,000

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col.locada

u

Num. Text

4

AMIDAMENTS

67

01
07
02
05

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NIVELL 4

1,000

1,000

PRESSUPOST LA_GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - DIPÒSIT
AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

u

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm
Model: BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE Philips o equivalent
AMIDAMENT DIRECTE

01
07
02
04

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NIVELL 4
NUM. CODI

UA

1,000

PRESSUPOST LA_GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - DIPÒSIT
EXTINCIÓ D'INCENDIS
DESCRIPCIÓ

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
1

EGELEDP31

u

Pàg.:

AMIDAMENTS

69

Subministrament i col·locació de quadre de baixa tenisió per a alimentació dels equips de l'edifici dels dipòsit, incloient el
trasllat dels elements. Dimensions: 2409x4020x450
Inclou:
-armari envolvent per anar fixat a la paret tipus Prisma Plus G IP55, per a 25 mòduls més portes plenes G IP 55, de
Schneider o equivalent;
-aparamenta tipus protecció diferencial i magnetotèrmica de la gamma Acti 9 (gamma terciari) de Schneider o equivalent
-barres de coure,
-bornes
-cablejat
-connexionat
-suports de subjecció.
- i tots els elements necessaris per deixar el quadre en funcionament segons esquema unifil·lar.
CONTROL
- Graphic Terminal, Performance Model, Extended Features,6.5 in., TFT Color, Standard Aspect Ratio, Touch screen,
Device Level Ring Ethernet,18-30 V DC
- CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40 nodes, Standard (This component has bundled items, see positional
BOM.)
- Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380 Controllers and 5069-AEN2TR. Contains both 4 and 6 pin Screw type
RTB
- 5069 Compact I/O 2 channel 9-pin D sub serial interface module supporting Generic ASCII, Modbus RTU/ASCII, DF1,
DH485.
- 85-264 VAC To 24 VDC 1.3A Power Supply
- 1734 2-Port EtherNet/IP Adapter
- 24V DC Expansion Power Module
- 8-Channel High-Density Analog Current Input Module
- 4 Channel Analog Input Module with HART Protocol
- EtherNet/IP to Profibus Linking Device Gateway
- Powermonitor 1000, Energy Monitor EM3 - EtherNet
- Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 16 Copper Ports
- 24V DC 8-Point Source Output Module with Diagnostics
- 24V DC 8-Point Sink Input Module
- Two-Piece Terminal Base, 8-point, Screw Clamp Terminals
Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament. Inclosa la Programa del sisstema Scada i PLC's
Els elements instal·lats es troben detallats en els Plànols i en els Llistats de Senyals adjunts en l'apartat d'Instal·lacions.
AMIDAMENT DIRECTE

2

EGC5A9N0

u

TOTAL AMIDAMENT
5

6

m

Num. Text

AMIDAMENT DIRECTE

Tipus

NUM. CODI
1

Num. Text
1

EEMX1X91F

DESCRIPCIÓ

u

Ventilador-extractor trifàsic

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

[C]

250,000

[D]

[D]

[E]

[F]

1,000

C#*D#*E#*F#

EP749311

u

EP7ZE161

u

EP7ZA1MA

u

EP7Z6527

u

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EP11P190

u

EUR

1,000

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament
1,000

Ventilador de tipus axial, per a entrades de cables, cabal de 35 m3/h, 230 V de tensió d'alimentació, de 80x80 mm, amb
filtre i reixeta protectora, col·locat
2,000

Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el
bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament
4,000

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 80 cm
de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE

C#*D#*E#*F#

2,000

Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 9 unitats
d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

AMIDAMENT DIRECTE

150,000
6

Fórmula

2

AMIDAMENT DIRECTE

5

Fórmula

TOTAL

C#*D#*E#*F#

C#*D#*E#*F#

Suministrament i intal·lació de cable VHOV 2 pares x 1 mm2, segons oferta SURIS Nº14001402 rev. 1
Tipus

[C]

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

50,000

1

TOTAL AMIDAMENT
2

50,000

PRESSUPOST LA_GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - DIPÒSIT
COMUNICACIONS I VENTILACIÓ

UA

1,000

150,000

m

01
07
02
06

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NIVELL 4

250,000

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266,
col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
GGZ1003P

m

Suministrament i instal·lació de cable profibus 1x2x0,64

1

4

EP434680

70

Conductor de coure DS Grey 2 pole per a Cabalímetre marca Kronhe (P 410-014125 Kronhe)

m

AMIDAMENT DIRECTE

4

GGZ1002P

GGZ1006P

1,000

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI
segons la norma EN 62040-3, de 6000 VA de potència, temps d'autonomia de 80 minuts, tensió d'entrada/sortida 230
V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega
admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 8 preses de
corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

3

Pàg.:

1,000

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
7

EP1Z34E0

Pàg.:

AMIDAMENTS

71

Pal d'acer galvanitzat de 2.5 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces
especials de fixació

u

4

EGDZ1102

Pàg.:

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

u

AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE
EP417426

m

EGDZQUIM

u

Posta a terra tipus ingesco o equivalent, formada per electrodes de gran durabilitat i màxim rendiment, equipada amb un
sistema ''d'automanteniment'', registrable, sense necessitat d'obra civil, fiable, segura, amb gran capacitat d'absorció de
possibles descàrregues, mínima impedància al xoc en corrent d'alta freqüència amb la màxima superfície de contacte amb
el terreny.

Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure
amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en canal o safata
AMIDAMENT DIRECTE

Num. Text

40,000

Tipus

EG23R815

GGZ1001P

01
07
03
01

1

HGD1222E

PRESSUPOST LA_GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - IMPULSIÓ
XARXA DE TERRES

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

m

Num. Text

Tipus

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

m

Num. Text

10,000

C#*D#*E#*F#

1

Interconnexions equipotencials

[C]

[D]

[D]

[E]

[F]

[E]

[F]

Fórmula

40,000

C#*D#*E#*F#

3

20,000

C#*D#*E#*F#

4

15,000

C#*D#*E#*F#

5

15,000

C#*D#*E#*F#

01
07
03
02

110,000

PRESSUPOST LA_GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - IMPULSIÓ
CABLEJAT BT

EGXL001

UA

DESCRIPCIÓ

PA

Legalització Instal·lacions Dipòsit la Granada
Partida alçada d'abonament íntegre per als treballs i despeses de legalització de la instal·lació elèctrica en baixa tensió,
incloent realització de documentació, certificats d’instal·lació, taxes, tràmits d’expedients i entitats d’inspecció i control i
altres despeses necessàries pel projecte del Dipòsit de la Granada
AMIDAMENT DIRECTE

2

EG319336

m

1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata

18,000

TOTAL

15,000

1

General

2

Ventiladors

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

EG319666

15,000
Num. Text

EUR

m

Fórmula

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

4,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

780,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

2

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment,
Per a interconnexions equipotencials
Tipus

[C]

C#*D#*E#*F#

Num. Text

EG312132

1,000

20,000

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NIVELL 4

1

8,000

TOTAL AMIDAMENT
3

C#*D#*E#*F#

1

NUM. CODI

4,000

TOTAL

Fórmula

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment

NOVA XARXA DE TERRA

TOTAL

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

4,000

EG380A02

[F]

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

1

2

1,000

UA

Num. Text

EG380902
Num. Text

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

6

20,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Equip de comunicacions via radio TETRA

u

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NIVELL 4

[D]

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

m

AMIDAMENT DIRECTE
10

[C]

1,000

1

9

2,000

2,000
5

8

72

980,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 10 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:
30,000

C#*D#*E#*F#

1

Línies elèctriques

42,000

C#*D#*E#*F#

2

2,000

C#*D#*E#*F#

2

Lluminàries

31,000

C#*D#*E#*F#

3

Endolls

22,000

C#*D#*E#*F#

EG2C1G52

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#

2

5,000

C#*D#*E#*F#

EG319636

m

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

2

20,000

C#*D#*E#*F#

3

20,000

C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

m

Num. Text

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

m

Num. Text

Fórmula

TOTAL

[C]

2

Fórmula

[E]

[F]

EHPL91WB

Punts de llum

31,000

5,000

C#*D#*E#*F#

Endolls i interruptors

22,000

10,000

C#*D#*E#*F#

3

Línies elèctriques

42,000

8,000

C#*D#*E#*F#

EG161532
Num. Text

u

711,000

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

TOTAL

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000

C#*D#*E#*F#

4,000

C#*D#*E#*F#

3

9,000

C#*D#*E#*F#

4

2,000

C#*D#*E#*F#

EH61RE7D

u

EG6P1142

17,000

Luminaria emergencia Daisalux Nova LD N3 FR20 435lm 1h autonomia, bateria Ni-Cd amb acabat exterior. Grau protecció
IP66. Amb caixa per empotrar inclosa
Tipus

Impulsió

EHT1B010

1

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment
Tipus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

10,000

u

u

Fórmula

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

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200
lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió
AMIDAMENT DIRECTE

4

60,000

2

Num. Text

9

Lluminària interior Philips Pacific WT470C 30,5w 4300lm

Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT

u

TOTAL AMIDAMENT

1

Fórmula

1

1

3

TOTAL

PRESSUPOST LA_GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - IMPULSIÓ
ENLLUMENAT I PRESES DE CORRENT

50,000

TOTAL

[F]

C#*D#*E#*F#

DESCRIPCIÓ

Num. Text

C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm, lliure d'halògens amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material
auxiliar i de fixació necessari
Tipus

[D]

50,000

50,000
TOTAL AMIDAMENT

[C]

UA

Num. Text

C#*D#*E#*F#

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

1

GG21052H

1

95,000

60,000

01
07
03
03

NUM. CODI

84,000

50,000
TOTAL AMIDAMENT

Tipus

Bombes

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NIVELL 4

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata

1

8

TOTAL

C#*D#*E#*F#

EG319172

1

74

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub

m

TOTAL AMIDAMENT

44,000

Num. Text

EMD62423
Num. Text

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

m

10

60,000

1

EG319586

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

55,000

TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL

1

Num. Text

6

32,000

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

TOTAL AMIDAMENT
5

Pàg.:

1

TOTAL AMIDAMENT
4

AMIDAMENTS

73

5,000

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col.locada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

8,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8,000

Fórmula

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS
5

EG6P1326

Pàg.:

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

AMIDAMENT DIRECTE

01
07
03
05

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NIVELL 4

4,000

Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment

u

AMIDAMENT DIRECTE
EHQLX171

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL

4,000

1

EG62B1E2

NUM. CODI
5,000

1

EGELEDP30

NUM. CODI
1

GM3261M

Subministrament i col·locació de quadre de baixa tenisió per a alimentació dels equips de l'edifici d'Impulsió. Dimensions:
2409x4020x450
Inclou:
-armari envolvent per anar fixat a la paret tipus Prisma Plus G IP55, per a 25 mòduls més portes plenes G IP 55, de
Schneider o equivalent;
-aparamenta tipus protecció diferencial i magnetotèrmica de la gamma Acti 9 (gamma terciari) de Schneider o equivalent
-barres de coure,
-bornes
-cablejat
-connexionat
-suports de subjecció.
- i tots els elements necessaris per deixar el quadre en funcionament segons esquema unifil·lar.

PRESSUPOST LA_GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - IMPULSIÓ
EXTINCIÓ D'INCENDIS
DESCRIPCIÓ

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret (PB)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

GM31351J

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

EMSB31L2

4,000

TOTAL

2,000

u

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

Fórmula

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (PB EM31351J)
Tipus

Cambra cloració

CONTROL
- Graphic Terminal, Performance Model, Extended Features,6.5 in., TFT Color, Standard Aspect Ratio, Touch screen,
Device Level Ring Ethernet,18-30 V DC
- CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40 nodes, Standard (This component has bundled items, see positional
BOM.)
- Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380 Controllers and 5069-AEN2TR. Contains both 4 and 6 pin Screw type
RTB
- 5069 Compact I/O 2 channel 9-pin D sub serial interface module supporting Generic ASCII, Modbus RTU/ASCII, DF1,
DH485.
- 85-264 VAC To 24 VDC 1.3A Power Supply
- 1734 2-Port EtherNet/IP Adapter
- 24V DC Expansion Power Module
- 8-Channel High-Density Analog Current Input Module
- 4 Channel Analog Input Module with HART Protocol
- EtherNet/IP to Profibus Linking Device Gateway
- Powermonitor 1000, Energy Monitor EM3 - EtherNet
- Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 16 Copper Ports
- 24V DC 8-Point Source Output Module with Diagnostics
- 24V DC 8-Point Sink Input Module
- Two-Piece Terminal Base, 8-point, Screw Clamp Terminals

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

4,000

1

2

4,000

UA

Num. Text

Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament. Inclosa la Programa del sisstema Scada i PLC's
Els elements instal·lats es troben detallats en els Plànols i en els Llistats de Senyals adjunts en l'apartat d'Instal·lacions.

2,000

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
2

6,000

GGZ1002P

m

Num. Text

4

EMSB74L2

u

Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
AMIDAMENT DIRECTE

5

EM131222

u

PRESSUPOST LA_GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - IMPULSIÓ
AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

u

Modelo: BVP154 LED52/857 PSU 50W VWB CE Philips o similar

01
07
03
04

1,000

DESCRIPCIÓ

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm

AMIDAMENT DIRECTE

76

UA

Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

u

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NIVELL 4

Pàg.:

Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i 100-130 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-67, col.locada

u

Num. Text

6

AMIDAMENTS

75

Suministrament i instal·lació de cable profibus 1x2x0,64
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

EUR

GGZ1003P
Num. Text

m

Fórmula

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

470,000

1

4,000

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

1,000

470,000

Suministrament i intal·lació de cable VHOV 2 pares x 1 mm2, segons oferta SURIS Nº14001402 rev. 1
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:
120,000

1

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

GGZ1006P

EP434680

2

m

AMIDAMENT DIRECTE
3

50,000

u

EGB12F51

AMIDAMENT DIRECTE

m

1,000

5

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

AMIDAMENT DIRECTE
6

EEMX1X91F
Num. Text

EP11P190

u

01
07
03
06

8

Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE

DESCRIPCIÓ

u

Ventilador-extractor trifàsic
Tipus

9

10

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

GGZ1001P

40,000

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

m

u

AMIDAMENT DIRECTE

15,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Equip de comunicacions via radio TETRA

Fórmula

1

1,000

C#*D#*E#*F#

2

1,000

C#*D#*E#*F#

3

1,000

C#*D#*E#*F#

4

1,000

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EG23R815

2,000

Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure
amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en canal o safata

m

60,000

PRESSUPOST LA_GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - IMPULSIÓ
COMUNICACIONS I VENTILACIÓ

UA

EP417426

1,000

Pal d'acer galvanitzat de 2.5 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces
especials de fixació
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL

3,000

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 80 cm
de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament

u

AMIDAMENT DIRECTE
EP1Z34E0

2,000

Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el
bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament

C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

u

1,000

60,000

1

NUM. CODI

EP7Z6527

1,000

Ventilador de tipus axial, per a entrades de cables, cabal de 35 m3/h, 230 V de tensió d'alimentació, de 80x80 mm, amb
filtre i reixeta protectora, col·locat

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
NIVELL 3
NIVELL 4

u

AMIDAMENT DIRECTE

7

EEV41210

EP7ZA1MA

1,000

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

Bateria de condensadors monofàsica de 230 V i freqüència de 50 Hz, de 22,5 kVAr de potència reactiva, de 5 etapes
2,5+4x5 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la
visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i
armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment

u

AMIDAMENT DIRECTE
8

u

50,000

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI
segons la norma EN 62040-3, de 6000 VA de potència, temps d'autonomia de 80 minuts, tensió d'entrada/sortida 230
V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega
admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 8 preses de
corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

7

EP7ZE161

78

Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 9 unitats
d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

120,000

4

EGC5A9N0

u

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266,
col·locat sota tub o canal
AMIDAMENT DIRECTE

6

EP749311

Pàg.:

Conductor de coure DS Grey 2 pole per a Cabalímetre marca Kronhe (P 410-014125 Kronhe)

m

AMIDAMENT DIRECTE
5

AMIDAMENTS

77

01
08

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

4,000
EUR

PAZZ251P

PRESSUPOST LA_GRANADA
VARIS

UA

DESCRIPCIÓ

PA

Partida d'abonament integre per a seguretat i salut al Projecte constructiu per la renovació de l'abastament de La Granada

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

AMIDAMENTS

Pàg.:
AMIDAMENT DIRECTE

2

PAZZ252P

PA

PAZZ253P

PA

PAZZ254P

PA

1,000

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de les obres del Projecte constructiu per la renovació de
l'abastament de La Granada
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió de residus al Projecte constructiu per la renovació de l'abastament de La
Granada
AMIDAMENT DIRECTE

3

79

1,000

Partida alçada a justificar per l'arranjament del camí d'accès a l'estació d'impulsió del Projecte constructiu per la renovació
de l'abastament de La Granada
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

QUADRE DE PREUS 1

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

14LV755G

m2

Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a
120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m de moment flector últim,
per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima d'11 m, acer B500T
en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,071 m3/m2 de
formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot
(SETANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

72,15 €

Formació de sostre 35+10 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a
120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 227.88 a 285.16 kN·m de moment flector últim,
per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 12 m, acer B500T
en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,081 m3/m2 de
formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot. Formació de forat per accés a dipòsit i control de
sondes.
(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

97,67 €

Estesa i piconatge, fins al 98% del pm, de subbase granular tipus S3
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

25,64 €

P- 2

P- 3

P- 4

P- 5

P- 6

P- 7

P- 8

14LVB55M

E0337

E0633JSINFR

E0723A12

E077P8GP

E225AH90

E24220A2

m2

M3

U

m

ML

m3

m3

PREU

Embornal no sifònic prefabricat ,amb reixa de fosa de 70x35 connectat a la xarxa de pluvials. Inclou
4 ml tub de PEAD Ø 200 mm formigonat per connexió.
(TRES-CENTS VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

320,14 €

Cinta de senyalització subterrània per a canonades d'aigua o canalitzacions elèctriques de polietilè,
d'ample 15 cm i gruix de 300 micres. col·locada
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,64 €

Canonada de PEAD DC corrugat RC-8, diàmetre 400 mm amb junta, col.locada incluint part
proporcional de juntes, colzats i peces especials
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

50,36 €

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a m?xim. Inclós refí i compactació
abans de l'estesa
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

46,27 €

Transport de terres no contaminades per a apilar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de fins a 2 km
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

1,52 €

P- 9

E24220A3

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km
(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

1,15 €

P- 10

E2R54270

m3

Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i
tala d'arbres., a abocador especialitzat, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

2,96 €

P- 11

E31521H4

m3

Formig? per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consist?ncia tova i grand?ria m?xima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades pr?viament i expressament per la DF.
(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

93,81 €

P- 12

E4521AAQ

m3

Formig? per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb de consist?ncia tova i grand?ria m?xima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

123,91 €

P- 13

E4521AAQCR

m3

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

134,03 €

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de l?mit el?stic >= 500
N/mm2
(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

1,55 €

P- 14

E4B24000

kg

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 15

E4DE1261

m2

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat
de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 2 m, per a una superfície horitzontal
(SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

67,92 €

P- 16

E4DE1262

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de biga despenjada recta de formigó armat amb taulers de fusta
tractada a una alçada =< 5m.
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

49,70 €

P- 17

E4E865EE

m

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de cares
vistes col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

12,11 €

P- 18

E55111A3

u

Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol
prefabricat, col·locada sobre el sostre amb fixacions mecàniques
(CENT CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

105,94 €

P- 19

E5Z15A2B

m2

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

13,49 €

P- 20

E5Z15N20

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de
gruix mitjà
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

9,57 €

P- 21

E81136L2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

25,18 €

P- 22

E9M11028

m2

Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1.6 kg/m2
(VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

23,19 €

P- 23

E9M2M011

m2

Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa d'acabat de morter i una capa
de pintura de recobriment
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

18,22 €

P- 24

EAE100

m²

Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant de 34x38 mm de passada de malla, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil pla laminat en calent, de 40x5 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta
quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega
laminat en calent, de 40x5 mm, fixat amb peces de subjecció.
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

132,15 €

P- 25

EAE110

U

Esglaó recte de 900x240 mm, format per reixeta electrosoldada antilliscant, acabat galvanitzat en
calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat
en calent, de 40x3 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada,
d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de costat, separats 38
mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent; i acabat
frontal antilliscant, d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, encunyat,
fixat mitjançant cargolat sobre muntant metàl·lic d'escala.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

55,64 €

P- 26

EABGU040

u

Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat
de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

158,78 €

P- 27

EAF1X532

u

Finestra d'alumini lacat de dimensions 3,00x0,80m, col·locada sobre bastiment de base,
amb fulles corredisses sobre dos carrils, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana
(MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

1.274,77 €

PREU

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 28

EAFAX132

U

Subministrament i col.locació de porta d´alumini lacat, amb interrupció del pont tèrmic, amb dos
fulles basculants, per a un buit d´obra de 280x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt
(MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P- 29

ED15B871

m

P- 30

ED5ZAA21

P- 31

ED7FR111

4

P- 42

EG23R815

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

4,75 €

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

22,04 €

P- 43

EG2C1G52

m

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

43,13 €

m

Reixa longitudinal de fàbrica, de 300 mm d'amplada interior i 500 mm d'altura, amb reixeta
d'entramat d'acer galvanitzat, classe B-125 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433; prèvia excavació
amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb formigó.
(DOS-CENTS UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

201,13 €

P- 44

EG312132

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment,
Per a interconnexions equipotencials
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

1,26 €

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix
(VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

20,09 €
P- 45

EG319172

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat superficialment
(QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

4,15 €

70,36 €

P- 46

EG3191G4

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de
secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

28,82 €

366,46 €

P- 47

EG319336

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata
(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

1,55 €

P- 48

EG319584

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

11,99 €

P- 49

EG319586

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

11,51 €

P- 50

EG319636

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 DOTZE CÈNTIMS)

2,12 €

P- 51

EG319666

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

6,55 €

P- 52

EG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

7,62 €

P- 53

EG380A02

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment
(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

10,77 €

P- 54

EG42STPK

u

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat entre 0,3 i 3 A de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe
selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 ms respectivament, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

343,99 €

P- 55

EG438122

u

Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de grandària 0, muntat
superficialment amb cargols
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

24,44 €

P- 56

EG62B1E2

u

Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

14,55 €

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter
(SETANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P- 33

EEMX1X91F

u

Ventilador-extractor trifàsic
(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 34

EEV41210

m

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

u

PREU

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema
Unesa número 8A , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment
(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

206,29 €

EG11CL32

u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 630 A, segons esquema
Unesa número 9 , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment
(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

521,68 €

P- 37

EG161532

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

26,94 €

P- 38

EG1M13M2

u

Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a
un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

225,82 €

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides
totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment
(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

389,70 €

u

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

4,89 €

P- 36

EG1PU1A7

Pàg.:

1.763,79 €

u

P- 39

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
CODI

DESCRIPCIÓ

EDKZ3174

EG118762

3

NÚMERO

UA

P- 32

P- 35

Pàg.:

P- 40

EG22TP1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

5,19 €

P- 41

EG22TR1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
(NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

9,17 €

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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5
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P- 57

EG6P1142

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

14,49 €

P- 58

EG6P1326

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i 100-130 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-67, col.locada
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

42,48 €

P- 59

EGB12F51

u

Bateria de condensadors monofàsica de 230 V i freqüència de 50 Hz, de 22,5 kVAr de potència
reactiva, de 5 etapes 2,5+4x5 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva
amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors
autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció
IP-21, muntada superficialment
(MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

1.148,87 €

P- 60

EGC5A9N0

u

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos
(PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 6000 VA de potència, temps d'autonomia
de 80 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3
minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de
comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 8
preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat
(CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

5.400,24 €

P- 61

EGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment
(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

38,45 €

P- 62

EGDZQUIM

u

Posta a terra tipus ingesco o equivalent, formada per electrodes de gran durabilitat i màxim
rendiment, equipada amb un sistema ''d'automanteniment'', registrable, sense necessitat d'obra
civil, fiable, segura, amb gran capacitat d'absorció de possibles descàrregues, mínima impedància
al xoc en corrent d'alta freqüència amb la màxima superfície de contacte amb el terreny.
(NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

952,60 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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P- 63

EGELEDP30

UA
u

DESCRIPCIÓ
Subministrament i col·locació de quadre de baixa tenisió per a alimentació dels equips de l'edifici
d'Impulsió. Dimensions: 2409x4020x450
Inclou:
-armari envolvent per anar fixat a la paret tipus Prisma Plus G IP55, per a 25 mòduls més portes
plenes G IP 55, de Schneider o equivalent;
-aparamenta tipus protecció diferencial i magnetotèrmica de la gamma Acti 9 (gamma terciari) de
Schneider o equivalent
-barres de coure,
-bornes
-cablejat
-connexionat
-suports de subjecció.
- i tots els elements necessaris per deixar el quadre en funcionament segons esquema unifil·lar.
CONTROL
- Graphic Terminal, Performance Model, Extended Features,6.5 in., TFT Color, Standard Aspect
Ratio, Touch screen, Device Level Ring Ethernet,18-30 V DC
- CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40 nodes, Standard (This component has bundled
items, see positional BOM.)
- Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380 Controllers and 5069-AEN2TR. Contains both 4
and 6 pin Screw type RTB
- 5069 Compact I/O 2 channel 9-pin D sub serial interface module supporting Generic ASCII,
Modbus RTU/ASCII, DF1, DH485.
- 85-264 VAC To 24 VDC 1.3A Power Supply
- 1734 2-Port EtherNet/IP Adapter
- 24V DC Expansion Power Module
- 8-Channel High-Density Analog Current Input Module
- 4 Channel Analog Input Module with HART Protocol
- EtherNet/IP to Profibus Linking Device Gateway
- Powermonitor 1000, Energy Monitor EM3 - EtherNet
- Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 16 Copper Ports
- 24V DC 8-Point Source Output Module with Diagnostics
- 24V DC 8-Point Sink Input Module
- Two-Piece Terminal Base, 8-point, Screw Clamp Terminals
Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament. Inclosa la Programa del sisstema Scada i
PLC's
Els elements instal·lats es troben detallats en els Plànols i en els Llistats de Senyals adjunts en
l'apartat d'Instal·lacions.
(SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

Pàg.:

6

PREU
78.454,07 €
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P- 64

EGELEDP31

UA
u

DESCRIPCIÓ
Subministrament i col·locació de quadre de baixa tenisió per a alimentació dels equips de l'edifici
dels dipòsit, incloient el trasllat dels elements. Dimensions: 2409x4020x450

Pàg.:

7

PREU
66.445,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 69

EHQLX171

UA
u

DESCRIPCIÓ
Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

Pàg.:

8

PREU
107,93 €

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm
Inclou:
-armari envolvent per anar fixat a la paret tipus Prisma Plus G IP55, per a 25 mòduls més portes
plenes G IP 55, de Schneider o equivalent;
-aparamenta tipus protecció diferencial i magnetotèrmica de la gamma Acti 9 (gamma terciari) de
Schneider o equivalent
-barres de coure,
-bornes
-cablejat
-connexionat
-suports de subjecció.
- i tots els elements necessaris per deixar el quadre en funcionament segons esquema unifil·lar.

Modelo: BVP154 LED52/857 PSU 50W VWB CE Philips o similar
(CENT SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

CONTROL
- Graphic Terminal, Performance Model, Extended Features,6.5 in., TFT Color, Standard Aspect
Ratio, Touch screen, Device Level Ring Ethernet,18-30 V DC
- CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40 nodes, Standard (This component has bundled
items, see positional BOM.)
- Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380 Controllers and 5069-AEN2TR. Contains both 4
and 6 pin Screw type RTB
- 5069 Compact I/O 2 channel 9-pin D sub serial interface module supporting Generic ASCII,
Modbus RTU/ASCII, DF1, DH485.
- 85-264 VAC To 24 VDC 1.3A Power Supply
- 1734 2-Port EtherNet/IP Adapter
- 24V DC Expansion Power Module
- 8-Channel High-Density Analog Current Input Module
- 4 Channel Analog Input Module with HART Protocol
- EtherNet/IP to Profibus Linking Device Gateway
- Powermonitor 1000, Energy Monitor EM3 - EtherNet
- Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 16 Copper Ports
- 24V DC 8-Point Source Output Module with Diagnostics
- 24V DC 8-Point Sink Input Module
- Two-Piece Terminal Base, 8-point, Screw Clamp Terminals
Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament. Inclosa la Programa del sisstema Scada i
PLC's
Els elements instal·lats es troben detallats en els Plànols i en els Llistats de Senyals adjunts en
l'apartat d'Instal·lacions.
(SEIXANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
P- 65

P- 66

EGXL001

EH1LY171

PA

u

Legalització Instal·lacions Dipòsit la Granada
Partida alçada d'abonament íntegre per als treballs i despeses de legalització de la instal·lació
elèctrica en baixa tensió, incloent realització de documentació, certificats d’instal·lació, taxes,
tràmits d’expedients i entitats d’inspecció i control i altres despeses necessàries pel projecte del
Dipòsit de la Granada
(MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)
Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

P- 70

EHT1B010

u

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió
(NORANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

96,18 €

P- 71

EJ7117LB

u

Subministrament i instal.lació de dipòsit cilíndric per a ammagatzamatge d'aigua pel sistema
desincrustant de 120 l de capacitat fabricat en PE, amb la seva corresponent boia d'entrada i
vàlvula d'aillament, inclos nivells de reserva i alarma, col·locat sobre bancada
(NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

948,75 €

P- 72

EJ7117LC

u

Subministrament i instal.lació de dipòsit cilíndric per a ammagatzamatge d'acid pel sistema
desincrustant de 60 l de capacitat fabricat en PE, amb la seva corresponent boia d'entrada i vàlvula
d'aillament, inclos nivells de reserva i alarma, col·locat sobre bancada
(TRES-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

303,70 €

P- 73

EM131222

u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'exterior
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

63,78 €

P- 74

EMD62423

m

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub
(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P- 75

EMSB31L2

u

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical
(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

10,49 €

P- 76

EMSB74L2

u

Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical
(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

10,49 €

P- 77

EP11P190

u

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de
pintura epoxi, de 80 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de
4 sortides, fixada mecànicament
(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

92,55 €

P- 78

EP1Z34E0

u

Pal d'acer galvanitzat de 2.5 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a la paret,
incloses les peces especials de fixació
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

68,50 €

P- 79

EP417426

m

Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè,
pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en
canal o safata
(DOS EUROS)

2,00 €

P- 80

EP434680

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal
(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

2,12 €

P- 81

EP749311

u

Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 9 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament
(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

411,14 €

1.236,00 €

1,25 €

242,86 €

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm
Model: BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE Philips o equivalent
(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 67

EH61RE7D

u

Luminaria emergencia Daisalux Nova LD N3 FR20 435lm 1h autonomia, bateria Ni-Cd amb acabat
exterior. Grau protecció IP66. Amb caixa per empotrar inclosa
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

157,44 €

P- 68

EHPL91WB

u

Lluminària interior Philips Pacific WT470C 30,5w 4300lm
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

172,98 €
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P- 82

EP7Z6527

u

Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de
400 mm, fixada mecànicament
(CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

116,76 €

P- 83

EP7ZA1MA

u

Ventilador de tipus axial, per a entrades de cables, cabal de 35 m3/h, 230 V de tensió d'alimentació,
de 80x80 mm, amb filtre i reixeta protectora, col·locat
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

28,40 €

P- 84

EP7ZE161

u

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de
16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

52,39 €

P- 85

F03DC00A

u

Instal.lació de picatge d'1´´
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

181,84 €

P- 86

F03DC00B

PA

Partida alçada per a la instal.lació de la xarxa d'aigua a l'edifici d'impulsió, inclús portada d'aigua al
renta ulls
(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P- 87

F2RA8895

m3

P- 88

F6A352A1

m

P- 89

F9365B11

UA

m3

UA

DESCRIPCIÓ

P- 97

G221U010

m3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

2,09 €

P- 98

G222RPN1

m3

Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

5,66 €

P- 99

G2240022

m2

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació per a caixa de paviment
(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,94 €

P- 100

G2242111

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM
(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

9,07 €

525,00 €

P- 101

G2262111

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

3,77 €

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

7,35 €

P- 102

G226R002

m3

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 90% del PM, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

1,20 €

P- 103

G228U010

m3

81,73 €

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

4,41 €

Tanca de protecció de 2 m d'alçària, de tela metàl·lica de filferro ondulat diagonal de 50 mm de pas,
d'acer galvanitzat i plastificat,amb suports de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i de 2,35
m d'alçària, col·locats cada 3,6 m sobre muret de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars
(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P- 104

G22D3011

m2

0,65 €

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

78,63 €

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
(PB)
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P- 105

G22MR050

m3

Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la
seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de
les juntes, mesurat sobre perfil teòric
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

22,57 €

P- 106

G3C51HAQ

m3

Formig? per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consist?ncia tova i grand?ria m?xima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

132,80 €

P- 107

G3CB4200

kg

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de di?metre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

1,41 €

P- 108

G3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

11,20 €

P- 109

G44Z5B25

kg

Acer S275JR en estructures a base de bigues i perfils galvanitzats. Montatge ´´in situ´´, inclós
cargols i mitjants auxiliars. Segons ET d'acabats generals. Totalment col·locat.
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

14,71 €

P- 110

G45159H4

m3

Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

110,76 €

P- 111

G4531AC4

m3

Formigó per a bigues, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba
(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

117,30 €

P- 112

G45C1DG4

m3

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV+Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

126,43 €

m

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8
cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

12,30 €

P- 91

FBBZ1PN1

u

Suport d'acer galvanitzat 5x5x53 mm per a tub DN 150-200, col·locat a terra formigonat
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

18,35 €

P- 92

FDK262M8

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

142,56 €

P- 93

G06DC00A

U

Subministrament i instal.lació d'un picatge de 2´´ amb brida i pinya de tres vies (acid + aigua +
hipoclorit) en PVC PN40 DN25, inclós vàlvula d'aillament PVC PN16 accionament manual, canya
d'injecció PVC que penetri uns 2 cm a l'interior de la canonada. El final de la canya estarà tallat en
biaix.
(MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

1.550,00 €

Instal.lació canonada PVC flexible 90DN80 per conducció desguàs canaleta de serveis/caseta
electroclonació a arqueta de desguàs del dpòsit, inclòs p.p. accessoris,suports,etc.
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

19,58 €

Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

19,49 €

P- 95

P- 96

G2142301

G2212101

m

m3

m3

10

CODI

PREU

F97422EA

G12DC000

Pàg.:

NÚMERO

DESCRIPCIÓ

P- 90

P- 94

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

PREU

2,59 €
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P- 113

G4B13100

kg

Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

1,26 €

P- 114

G4B35101

kg

Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

1,41 €

P- 115

G4DEAZ4

m

Drenatge amb tub DRENOTUBE de Di=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre
del dren
(TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

36,18 €

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

29,08 €

P- 116

G4D0U011

UA

m2

DESCRIPCIÓ

PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:
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NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 130

G921201L

m3

Subbase de tot-u artificial, col?locada amb estenedora i piconatge del material al 100 % del PM
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

23,48 €

P- 131

G965A1D9

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

27,50 €

P- 132

G985A50H

m

Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
(TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

39,11 €

P- 133

G9E1F205

m2

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

27,85 €

P- 134

G9GA5T37

m3

Paviment de formig? vibrat HM-30/P/20/I+E, de consist?ncia pl?stica i grand?ria m?xima del
granulat 20 mm, escampat des de cami?, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mec?nic
(CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

113,28 €

197,27 €

PREU

P- 117

G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

40,71 €

P- 118

G4D0U016

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

33,57 €

P- 119

G4D12127

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de
secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

30,58 €

P- 135

GB131CE0

m

Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i br?ndoles a 12 cm de separaci?, de 120 a 140 cm
d'al??ria, ancorada amb fixacions mec?niques
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P- 120

G4DEG010

m3

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base
(ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

11,15 €

P- 136

GD5ARPN1

m

Drenatge amb tub de PEAD corrugat de doble paret, de D= 200 mm per a drenatge.
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

15,94 €

P- 121

G4E2H68L

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, de cara vista, rugós, de color, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

39,88 €

P- 137

GD7JE186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
(ONZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

11,03 €

P- 122

G6A133PZ

u

Porta metàl·lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió
de 50 mm de pas i malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador,
pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de 60X60X60 cm,formigonat dels pous
amb formigó HA-25, encofrat pilars de suport de 30x30 cm amb formigó HA-25, col·locada
(SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

740,63 €

P- 138

GDD1A095

m

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter mixt 1:2:10
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

146,20 €

P- 139

GDD1U020

u

G711001P

m2

Subministrament i col·locació de làmina de betum elastomèric LBM (SBS) -40/G-FP segons UNE
104-242/1 amb armadura de feltre de polièster no teixit en quantitat no menor de 130 gr/m2
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

19,84 €

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre
interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou
prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació
de graons
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

137,77 €

P- 123

P- 124

G7B1001P

m2

Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr/m2
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 140

GDD1U080

u

83,82 €

P- 125

G7J1AAE1

m

Segellat de juntes amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

16,85 €

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l
(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P- 126

G7J1AAE2

m

Formació de junt de d'estanqueïtat , en elements formigonats ´´in situ´´, amb junta d'estanqueïtat
mixta KAB 15 cm, col·locat a l'interior, fins i tot suportació d'acer
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P- 141

GDDZ3154

u

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb
morter
(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

91,25 €

57,87 €

P- 127

G7J1AAEA

m

Formaci? de junt de dilataci?, en peces formigonades ??in situ??, amb perfil elastom?ric d'?nima
circular de 300 mm d'ampl?ria, col?locat a l'interior
(NORANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P- 142

GDDZU100

u

Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols
(ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

11,11 €

90,07 €
P- 143

GDG4U011

M

P- 128

G7ZZ001P

m3

Subministrament i col·locació de graves a la coberta
(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P- 129

G898U110

m2

Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

Canalització de serveis, per a 2 tub rígids de PVC de 160 mm de diàmetre (sense incloure els
tubs), incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs placa metàl.lica de protecció i cinta de senyalització. Cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

25,53 €

43,91 €

2,66 €

8,22 €
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P- 144

GDG4U012

M

Canalització de serveis, per a 4 tub rígids de PVC de 160 mm de diàmetre (sense incloure els
tubs), incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs placa metàl.lica de protecció i cinta de senyalització. Cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

42,89 €

P- 145

GDG4U013

M

Canalització de serveis, per a 2 tub rígids de PVC de 250 mm de diàmetre (sense incloure els
tubs), incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs placa metàl.lica de protecció i cinta de senyalització. Cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs
(TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

32,18 €

Canalització de serveis, per a 4 tub rígids de PVC de 250 mm de diàmetre (sense incloure els
tubs), incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs placa metàl.lica de protecció i cinta de senyalització. Cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

55,57 €

P- 146

GDG4U014

UA

M

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 147

GDKZHLD4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric? de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col?locat amb morter
(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

315,13 €

P- 148

GF1E00AP

kg

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en
calent en formació de caldereria peca en T de connexió a la canonada existent i tram de caldereria
fins a passamur d'arqueta de connexió amb dipòsits, segons plànols. Inclou la part proporcional de
juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui
realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en
zenc com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra equivalent de major qualitat. Inclou
execució de suports d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades d'acer galvanitzat.
Totalment acabat.
(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

7,20 €

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en
calent en formació de caldereria dels 2 ramals d'entrada a impulsió DN150 PN16, dels 2 ramals de
sortida a la xarxa DN150 PN16. Inclou derivació a calderí amb canonada d'acer galvanitzat en
calent i altres elements de caldereria associats a la impulsió a La Granada, segons plànols. Tambe
inclou la part corresponent a la reducció d'entrada i sortida de les bombes i la canonada DN 100
PN 16. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de
les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra
equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports d'acer galvanitzat per a suportació de les
canonades d'acer galvanitzat. Els dos ramals inclosos (entrada i sortida) es comptabilitzaran fins a
brida del passamur de connexió a les canonades cap a l'arqueta de derivació.
Totalment acabat.
(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

7,20 €

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en
calent en formació de caldereria dels 2 ramals d'entrada a dipòsit DN150 PN10, dels 2 ramals de
sortida a la xarxa DN200 PN10, ramals de sobreeixidor DN200 PN10, ramals de desguàs DN150 ,
interconnexió DN150PN10, ramal de desguàs general DN200PN10, interconnexió DN 150 PN 10 a
sortida DN 200PN10 i altres elements de caldereria associats al Dipòsit de La Granada segons
plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de
les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra
equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports d'acer galvanitzat per a suportació de les
canonades d'acer galvanitzat. Es prioritzarà la fabricació a taller amb les menors soldadures a
l'obra possibles. No inclou passamurs
Totalment acabat.
(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

7,20 €

P- 149

P- 150

GF1E00EB

GF1E0Z0A

kg

kg
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P- 151

GF1E00ARQ

kg

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en
calent en formació de caldereria dels 2 ramals de derivació a arqueta (entrada i sortida) i de la peça
d'enllaç de la canonada actual tallada per fer la connexió segons plànols fins als passamurs. Inclou
la part proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de les soldadures
d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra equivalent de major
qualitat. Inclou execució de suports d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades d'acer
galvanitzat.
Totalment acabat.
(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

7,20 €

P- 152

GF22MF11

m

Tub d'acer galvanitzat embridat, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ (diàmetre exterior
especificat=165,1 mm i DN= 150 mm) amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.
(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

114,98 €

P- 153

GF22MPN7

m

Tub d'acer galvanitzat embridat, fabricat amb acer S195 T, de 7.87´´ (diàmetre exterior
especificat=219.3 mm i DN= 200 mm), amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

127,92 €

P- 154

GF3C1PN1

u

Con de reducció d'acer galvanitzat per a passar de 200 mm de DN a 150 mm de DN, amb 2 unions
per testa amb dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques d'estanquitat i un maniguet de
reacció cada unió i col·locat superficialment.
(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

266,99 €

P- 155

GF3D3004

u

Subministrament i col·locació de peça especial endoll-brida DN150 PN16 tipus BVP-83U de
Proinvall o equivalent, inclòs part proporcional de juntes i cargoleria. Totalment instal·lada i provada
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

127,45 €

P- 156

GFZX003P

u

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat DN300 amb brida als dos extrems
per deixar encastat a mur de cambra de claus
(SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

795,21 €

P- 157

GFZX004P

u

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat DN150 amb brida als dos extrems
per deixar encastat a mur
(SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

754,25 €

P- 158

GFZX006P

u

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat DN200 amb brida als dos extrems
per deixar encastat a mur
(SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

764,25 €

P- 159

GG1B000P

u

CPM- Subministrament, muntatge i connexionat de conjunt prefabricat CAHORS o equivalent,
format per armaris de formigó, monobloc, tipus GRC, segons UNE-EN1169.
Referència: 0926696-3P. (Segons fitxa tècnica CAHORS)
Inclou ajudes a la descàrrega i ubicació.
(DOS MIL QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

2.412,96 €

P- 160

GG21052H

m

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm, lliure d'halògens amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent, inclòs
transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari
(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

5,16 €

P- 161

GGZ1001P

u

Equip de comunicacions via radio TETRA
(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P- 162

GGZ1002P

m

Suministrament i instal·lació de cable profibus 1x2x0,64
(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

4,18 €

P- 163

GGZ1003P

m

Suministrament i intal·lació de cable VHOV 2 pares x 1 mm2, segons oferta SURIS Nº14001402
rev. 1
(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,34 €

P- 164

GGZ1006P

m

Conductor de coure DS Grey 2 pole per a Cabalímetre marca Kronhe (P 410-014125 Kronhe)
(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

329,78 €

10,77 €
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P- 165

GJM6U010

u

Manòmetre d'esfera per a instal·lar en les impulsions de les bombes, tipo molla tubular, amb vàlvula
d'aïllament i purga, muntat a la tuberia i provat
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

26,46 €

P- 166

GJMBU11A

u

Subministrament i muntatge de mesurador de cabal model Waterflux 3000 de Krohne o equivalent,
DN25-150, PN16, amb les següents característques:

4.335,82 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 167

GJMCU01P

UA
u

IFC 300
Convertidor de cabal KROHNE
Model IFC 300 W
Allotjament de mur per a muntatge mural amb 3 x 100% diagnòstic
Detecció canonada buida, conductivitat
Incl. Programari PACTWARE
Precisió veure TDS
Alimentació elèctrica 100-230 V CA, 50/60 Hz (85-250 V) - [22 VA]
Connexió de cable 4 x M20 x 1,5
1 x M20 x 1,5 amb tap cec
Manual de funcionament Espanyol
programació Espanyol
Diagnòstic del procés Estandar
Contingut de gas, funció dels elèctrodes
perfil del cabal, temperatura.
Allotjament del conv. Estandar, plàstic
Classe de protecció IP 65/66 (NEMA 4 / 4X) segons EN 60529
Comunicació IO bàsica
1. Sortida de corrent HART, activa / passiva
2. Sortida impuls / est. passiva
3. Sortida estats passiva
4. Status out / control in passiva

Mesurador de nivell mitjançant ultrasons en superfície, format per sensor d'ultrasons compacte per
la mesura contínua de nivell model VEGASON 62 de VEGA o equivalent, amb les següents
especificacions tècniques:

16

PREU
2.008,29 €

Rang de mesura en líquids: 0,4 ... 8 metres
Rang de mesura en sòlids: 0,4 ... 3,5 metres
Versió / Temperatura de procés: Junta EPDM / -40 ... 80ºC
Connexió a procés / Material: Rosca G2 PN2, DIN3852-A-B / PVDF
Electrònica: 2 fils 4 ... 20 mA / HART
Carcassa / Protecció: Plàstic / IP66 / IP67
Entrada de cable / Connector : M20x1.5 / Sense connector endollable

Aquametre magnètic-inductiu KROHNE
Model WATERFLUX 3300 W
Cap primària WATERFLUX 3000 F
model separat
Mida del mesurador DN 150 / 6 ´´
Connexió DN 150 PN 16
Longitud de muntatge 300 mm / 11,81 ´´, excl. Juntes
Material de la brida Ac. inox. 1.4301 / 1.4307
Temperatura del producte -5 ... + 70 ° C / +23 ... + 158 ° F. depenent de la pressió.
Allotjament Xapa metàl·lica
revestiment Rilsan®
Elèctrodes Hastelloy C22
elèctrodes fixos
construcció amb 2 elèctrodes & elèctrode de referència
Classe de protecció IP 68 (NEMA 4X / 6P) segons EN 60529
Cable (senyal) 10 m / 30 ft DS
Cable (bobines) 10 m / 30 ft LIYCY
Connexió del cable Caixa de term.de ac.inox 1.4408
Premsaestopes 2 x M20 x 1,5
Instrucc. d'instal·lació multi-llenguatge
calibratge GKL
Acabat KROHNE estàndard (KROHNE Grey)

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

Inclou mòdul d'ajustament i indicació local per a sensors plics model PLICSCOM de VEGA,
adequat per a tot tipus de sensors VEGA de la família plics, VEGABAR Serie 50/60/80, VEGACAL
Serie 60, VEGAFLEX Serie 60, VEGAFLEX Serie 80, VEGAPLUS Serie 60, VEGASON Serie 60,
PROTRAC, VEGADIS 61/81 i PLICSRADIO.
Inclou també suport de muntage tipus escaire adequat per a muntage en paret dels equips fabricat
en acer 304 i contrarosca.
Totalment instal·lat i provat.
(DOS MIL VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
P- 168

GJMCU02P

u

Mesurador de nivel sumergible WIKA Model LH-20 o equivalent, amb les següents especificaions
tècniques:

1.238,97 €

Exactitud: ± 0,5% fons escala
Tensió d'alimentació: DC 10 ... 30 V
Senyal de sortida: 4 ... 20 mA, 2-fils
Rang de temperatura del medi: -10 ... + 50 ° C
Protecció contra ingressos: IP 68
Material de les parts en contacte amb el medi: Acer inoxidable 1.4571 (carcassa),
PUR (cable), PA (protector)
Rang de mesurament: 0 ... 1 bar
Connexió a procés: G 1/2 B
Longitud del cable: 15 m
Totalment instal·lat i provat.
(MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
P- 169

GJMH000P

ut

Rotàmetre DMF-165 de la marca Stubbe o equivalent, PVC-U/EPDM amb flotador de PVDF, per
encolar, de 5 a 60 l/h, 15DN10 PN10. Totalment instal·lat i provat.
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

144,50 €

P- 170

GM3261M

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb
suport a paret (PB)
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

74,78 €

P- 171

GM31351J

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport
a paret (PB EM31351J)
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

84,90 €

P- 172

GN12A6FB

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada
segons la norma EN 1074, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient
elàstic, amb accionament per volant de fosa, model BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada
superficialment
(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

377,47 €

P- 173

GN12A6FC

u

Subminstrament i col.locació de vàlvula de automàtica de control de pressió amb brides, fabricada
segons la norma EN 1074, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient
elàstic, amb accionament automàtic, model BVP-93 de Proinval o equivalent, muntada
superficialment
(MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

1.542,92 €

Totalment instal·lat i acabat.
(QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P- 174

GN12A6FP

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada
segons la norma EN 1074, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient
elàstic, amb accionament per volant de fosa, model BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada
superficialment
(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

243,57 €

P- 175

GN12A6FV

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada
segons la norma EN 1074, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient
elàstic, amb accionament per volant de fosa, model BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada
superficialment
(CENT SETANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

170,80 €

P- 176

GN12A6FX

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada
segons la norma EN 1074, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient
elàstic, amb accionament per volant de fosa, model BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada
superficialment
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

122,39 €

P- 177

GN45APN3

u

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC de Proinval o equivalent equivalent, materials
segons la norma UNE-EN 593, fabricada segons la norma EN 1074, motoritzada, 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 (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) amb
actuador AUMA SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP 10 o equivalent.
(SIS MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

6.381,97 €

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC de Proinval o equivalent equivalent, materials
segons la norma UNE-EN 593 i fabricada segons la norma EN 1074, motoritzada, per a muntar
entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) amb
actuador AUMA SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP 10 o equivalent.
(SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

6.544,20 €

Subminstrament i instal.lació de vàlvula de retenció de simple clapeta según EN 1074-3, de
diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de pressió nominal, tipus BVP-71C de Proinval o equivalent,
muntada superficialment.
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

397,43 €

Subminstrament i col.locació de vàlvula de retenció de doble clapeta, de diàmetre nominal 200 mm,
de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb assentament de
EPDM, clapeta de ASTM A351 CF8M (1.4408), model BVP-78C de Proinval o equivalent, muntada
superficialment.
(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

314,60 €

P- 178

P- 179

P- 180

GN45APN4

GN8226JA

GN8226JX

UA

u

u

u

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 181

GNN2PN1Z

u

Subministrament i muntatge de bomba horitzontal en cambra seca tipus APP21-65 C de Sulzer o
equivalent. Tot incòs inclús petit material de muntatge i posta en marxa.
(QUINZE MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

15.038,87 €

P- 182

GNP0DI400

u

Subministrament i instal·lació peanya de recollida de vessaments amb una capacitat màxima de
400 l
(VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

840,12 €

P- 183

GNP1E023

u

Bomba d'esgotament sumergible tipus AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM de sulzer o equivalent,
amb grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i impulsor tipus semiobert,
col·locada
(MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

1.807,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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P- 184

GNPOD400

u

Subministrament i instal·lació d'un dipòsit vertical model RD400s de ROTOPLAST o equivalent de
PEAD de 400 L de capacitat, ø 830mm i h 1065mm, color negre, per l'emmagatzemtage d'hipoclorit
sòdic al 0,6%, provist de 3 tubuladures DN50 a la part inferior (buidat, GRG i sortida) situades a
angle de 90º, 1 tapa de 300 mm de diàmetre, 3 tubuladures (2 DN50 i 1 DN32) a la part superior:
una pel nivell digital mínima/màxima per contrapes, una pel nivell analògic i una altra per l'entrada
de producte. S'inclou l'aprovisionament i muntatge dels nivells digitals magnètics (minima i màxima)
amb sistema de politges i visor vertical i el muntatge dels nivells analògics (d'ultrasons i pressostat).
Cablejat i connexió a armari elèctric inclosos per tots els nivells. Muntatge manual, incloent p/p
accessoris. Tot muntat i provat.
(QUATRE MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

4.174,95 €

P- 185

GNZ116F7

u

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla
interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, muntat superficialment
(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

387,77 €

P- 186

GNZ116F8

u

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla
interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, muntat superficialment
(SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

726,64 €

P- 187

GNZ116FV

u

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla
interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, muntat superficialment
(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

317,73 €

P- 188

GNZ116FX

u

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o equivalent, amb virolla
interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, muntat superficialment
(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

348,63 €

P- 189

GR11R150

m2

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor
(ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

0,14 €

P- 190

GR3P1C16

m3

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita
(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

3,26 €

P- 191

GR71370G

m2

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

0,56 €

UA
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P- 192

GS1AXFE1

UA
u

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de calderí hidropneumàtic vertical model 1.400 AHN-P-10 bar de
IBAIONDO o equivalent, de les seguents característiques:

Pàg.:
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PREU
6.475,68 €

Model 1.400 AHN-P-10 bar
Tipus antiariet amb membrana
Capacitat (lts.) 1.400
Dimensions (mm.) Ø1.000 x 3.075
Pes (kg.) 430
Acer S275JR s / EN-10025
posició Vertical
Pressió màxima de servei (bar) 10,0
Pressió de prova (bar) 15,0
Brida de connexió d'aigua DN-150 s / EN-1092-1
color VERMELL
Tipus d'aigua Aigua Neta
Directiva 2014/68 / UE
components:
Boca d'home No disposa
membrana EPDM
Sistema indicador de nivell d'aigua Tub de metacrilat
manòmetre Inclòs
Vàlvula d'inflat inclosa
Altres característiques:
Acabat exterior: Estàndard
1.- Imprimació de 10 micres d'epoxi de dos components
2.- Aplicació final de 50 micres d'esmalt de poliuretà Gruix final mínim: 60 micres
Acabat interior: Estàndard
No té recobriment intern
Inclosos tots els materials necessaris pel seu muntatge, completament instal·lat i provat. Inclosa
legalització.
(SIS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 193

GS1BR010

u

Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa pas nominal amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa
tipus Ari Shelef D-060o equivalent, fabricada segons la norma EN 1074 i muntada sobre canonada
composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent, amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge,
completament instal·lat i provat.
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

458,94 €

P- 194

GS1BR32A

u

Subministrament i instal·lació de maniguet antivibratori DN 150 amb anelles per controlar
allargament màxim i mínim, completament instal·lat i provat.
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

219,99 €

P- 195

GS1VPNZ1

u

Subministrament i muntatge analitzador de clor CL4 de MicroChem o equivalent, analitzador clor
lliure residual o clor total, rang 0,03 - 10mg/l.Tot inclòs adaptació a bombes d'arrossegament. inclús
muntatge i posta en marxa.
(SIS MIL CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

6.577,61 €

Subministrament i col.locació de polipast elèctric de ganxo de 2 velocitats i amb carretò d'empenta,
amb guiatge permanent, d'1 ramal, capacitat de càrrega fins a 2000 kg, alçària d'elevació fins 3 m,
alimentació elèctrica trifàsica 400 V 50 Hz, amb cos de fosa, fre de seguretat, reductor
d'engranatges epicicloidals, cadena de càrrega d'acer galvanitzat i ganxos de suspensió i de
càrrega d'acer amb gatell de seguretat. Amb comandament d'aturada d'emergència. Totalment
instal·lat i probat.
(TRES MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

3.901,67 €

Subministrament i instal.lació de pressòstat per a un rang de pressió de 0-20 bar, tipus
Telemecanique SML-A o equivalent., inclosos p.p de materials auxiliars, completament instal.lat i
provat
(CENT NORANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

191,12 €

P- 196

P- 197

GS8A001Z

GS9AU020A

u

u
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P- 198

GXXESCA

m

Subministrament, transport i col·locació d'escala metàlica formada per estructura a base de 2
IPE80 d'acer galvanitzat, esglaonat en contrapetjada format per pletines 27/2/20 cm i petjada
a base de xapa estrida tipus tramex d'acer galvanitzat. incloent p.p. de soldadures, unions i
ancorates als elements d'obra civil, totalment acabada
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

221,34 €

P- 199

GXXFINE

m2

Subministrament i instal·lació de finestra d'alumini de dues fulles, anoditzada en blanc, inclos p.p.
d'accessoris, mitjans auxiliars, abocaaigues, totalment col·locada
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

149,44 €

P- 200

GXXPLAT

m2

Subministrament i instal·lació de plataforma metàl·lica formada per perfils IPE-120, presilles de
1910x150 mm i 12 mm d'espessor, rigiditzadors en tots els ´´plans verticals formant ´´creus
de sant andres´´ a base de perfils LPN 80X80X10, pilars a base de 2 HEB de 100 mm, terra
format per tramex 30/3 mm, tot en acer galvanitzat en calent segons plànols, amb soldadura a
tope, incloent p.p. de plaques d'ancoratge, peces auxiliars així com probes
necessaries prefinides per la direcció facultativa, totalment acabada
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

203,01 €

P- 201

GXXREIX

m2

Subministrament i instal·lació de protecció per a finestra metal·lica, incloent preparació i
col·locació i en el parament vertical, acabat galvanitzat en calent, totalment col·locada.
(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

223,51 €

P- 202

GXXVIDR

m2

Subministrament i instal·lació de vidre armat de 6-7 mm d'espessor amb malla de 25x25 mm,
en finestra d'aluminit, totalment col·locat.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

38,42 €

P- 203

GZ02003A

UT

Massis d'ancoratge vertical segons plànols en canonades de dn <250 i pressio de treball fins a 16
bar, incloent excavacions, transport de restes a abocador i reblert compactat al 95% pm de material
procedent de l'excavació
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

141,48 €

P- 204

GZ02003B

UT

Pericó registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 100x100x60 cm, amb tapa
prefabricada de formigó armat per a control de les sondes de nivell, amb tub de protecció de la
sonda front moviments sobtats de l'aigua, anclat convenienment. Totalment instal.lat i en
funcionament.
(QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

431,04 €

P- 205

GZ02003C

UT

Massis d'ancoratge horitzontal segons plànols en canonades de dn <250 i pressio de treball fins a
16 bar, incloent excavacions, transport de restes a abocador i reblert compactat al 95% pm de
material procedent de l'excavació
(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

325,05 €

P- 206

GZ4000LG

u

Subministrament i instal·lació d'alimentació de l'analitzador amb 2 bombes centrífugues horitzontals
Calpeda model MXH 202E o equivalent (una en servei i una en reserva), per a 2 m3/h a 20 mca,
potència nominal 0,45 kW, 400 Vac, IP55. inclós picatge, tuberies de retorn a dipòsit i valvuleria.
Totalment instal·lat i acabat.
(MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

1.537,97 €

P- 207

GZ40007LG

m

Subministrament i instal·lació de tub de PVC-U de 20 mm de diametre nominal exterior, de 16 bar
de pressio nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 amb grau de dificultat mitja i
col.locat superficialment, inclos p.p. accessoris. Tot muntat i provat.
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

25,85 €

P- 208

GZ40008LG

m

Subministrament i instal·lació de tub de PVC-U de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar
de pressio nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 amb grau de dificultat mitja i
col.locat superficialment, inclos p.p. accessoris. Tot muntat i provat.
(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

27,31 €

P- 209

GZ40009LG

u

Subministrament i instal·lació de materials varis de PVC, per a complements de la instal·lació. Tot
muntat i provat.
(MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

1.335,33 €
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P- 210

GZ40011LG

u

Subministrament i instal·lació de válvula de retencio de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137,
de cos en Y, per a encolar, DN 20 (per a tub de 25 mm de diametre nominal ), de 10 bar de pressio
nominal, cos de PVC-U i tancament de cautxu fluorat FPM, muntada superficialment.
(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

114,95 €

P- 211

GZ40012LG

u

Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de material plastic, Stübbe model C-200 o
equivalent, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,DN 15(per a tub de
20 mm ), de 16 bar de pressio nominal, cos i bola de PVC- U, portajunts roscat , tancament de teflo
PTFE i junts d'estanqueitat de cautxu fluorat FPM, accionament per maneta.

125,49 €

UA
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P- 220

GZ40021LG

UA
u

GZ40013LG

u

Subministrament i instal·lació de Filtre en Y amb malla de 0,8 mm, PVC-C FPM+GF+ model
305/306 o similar, cos transparent, 25DN20, per encolar, p.p.accessoris i suports.

GZ40015LC

u

1.620,28 €

P- 214

GZ40015LT

u

Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora de 7.5 l/h de cabal màxim, model DDA 7.5-16
FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG, boles ceràmiques, de Grundfos o similar, boles ceràmiques, relació
de regulació 1:3000, amb regulació electrònica automàtica lineal mitjançant entrada 4-20 mA
externa, inclús cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i injecció, connexions (4x6, 6x8 o
9x12), p.p. accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.
(DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

2.332,65 €

P- 215

GZ40016LG

u

Subministrament i instal·lació de Filtro colador en forma de Y para encolar, modelo Strainer SF 305
de Stubbe, 20DN15, PN10, PVC]U
 / FPM, pas de mallat de 0,5 mm

118,35 €

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a les proves finals de funcionament de la instal·lació, inclou
ajustaments i posada en servei, curs funcionalitat i manteniment al personal de la
planta/instal·lació.
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

2.254,81 €

P- 222

GZ400A5LT

u

Subministrament i instal·lació de Bomba dosificadora per a la injecció d'àcid desincrustant 7.5 l/h a
16 bars, o similar amb regulació manual de polsos amb entrada senyal de nivell rezctiu, inclos,
vàlvues d'aspiració impulsió i suports , tipus DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG, de Grudfos o
equivalent, boles ceràmiques, relació de regulació 1:3000, amb regulació electrònica automàtica
lineal mitjançant entrada 4-20 mA externa, inclús cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració
i injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.
(DOS MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

2.330,57 €

P- 223

GZ400A5LZ

u

Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora tipus DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF31U2U2FG per a la injecció d'aigua 7.5 l/h a 16 bars, de Grudfos o equivalent, amb regulació
manual de polsos amb entrada senyal de nivell reactiu, inclos, vàlvues d'aspiració impulsió i suports

2.330,57 €

, boles ceràmiques, relació de regulació 1:3000, amb regulació electrònica automàtica lineal
mitjançant entrada 4-20 mA externa, inclús cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i
injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.
(DOS MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

Totalment muntat i acabat.
(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
P- 216

GZ40017LG

u

Subministrament i instal·lació de valvula de retencion de bola, Stubbe modelo KRV-360, segun la
norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a encolar, DN 10 (per a tub de 16 mm de diàmetre
nominal), de 16 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament de cautxú fluorat FPM, muntada
superficialment.

108,10 €

P- 224

HGD1222E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

28,38 €

P- 225

HQUA001LG

u

Subministrament i instal·lació de renta-ulls d'emergència autònom, funciona mitjançant caiguda per
gravetat; a l'obrir la comporta surt el flux d'aigua que està assegurat durant 15 minuts. Capacitat 34
litres.
Es pot ancorar a la paret (inclou suport) i transportar gràcies a la seva nansa superior.
Totalment instal·lat i provat.
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

213,32 €

P- 226

HQUA00ALG

u

Dutxa i rentaulls de peu, ruixador i recollidor. Mod 4220 o equivalent.
(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P- 227

JGV19101

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió,
segons exigències del Projecte i del REBT
(SIS-CENTS DIVUIT EUROS)

618,00 €

P- 228

K8B2001P

m2

Formació de capa de protecció anticarbonatació en elements de formigó i morter, mitjançant dues
mans (fons i acabat) amb revestiment elàstic a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
Masterprotect 325 EL''Basf'', impermeable al diòxid de carboni i permeable al vapor d'aigua, color
gris, textura llisa, aplicat amb corró, rendiment: 0,2 kg / m² cada mà. Fins i tot p/p de preparació de
la superfície suport. Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà de fons i una mà
d'acabat.
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

8,55 €

P- 229

KAFA3504

u

Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 120x230 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà
(QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

478,59 €

Totalment muntat i provat
(CENT VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P- 217

GZ40018LG

u

Subminstrament i instal·lació de vàlvula de bola de material plastic, Stübbe model C-200 o
equivalent, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,DN 10(per a tub de
16 mm ), de 16 bar de pressio nominal, cos i bola de PVC-O, portajuntes roscat+bloq, tancament
de teflon PTFE i juntes d'estanquitat de cautxu fluorat FPM, accionament per maneta, montada
superficialment.

92,08 €

Totalment muntat i acabat
(NORANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
P- 218

P- 219

GZ40019LG

GZ40020LG

u

m

Subminstrament i instal·lació de vàlvula contra pressió marca Stübbe model DHV-718 o similar, cos
de PVC-U DN8, PN10, diafragma PTFE i junta FKM, connexions per enllac roscat, tarada a 3 bar,
inclos p.p.accessoris i suports.
Totalment muntat i acabat
(CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

170,49 €

Subministrament i instal·lació de canonada flexible de tefló de 6*8 mm, inclòs p.p. accessoris. Tot
muntat i provat
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

22,93 €

357,88 €

GZ40025LG

334,46 €

Subministrament i instal·lació de sistema ECO cabinet per a equips de bombatge de productes
químics tipus DSS ECO 2 PVC-WP de Grudfos o similar
(MIL SIS-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

PREU

P- 221

Totalment muntat i acabat.
(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 213

Subministre i instal·lació de manòmetre amb carcassa d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm, de 0 a
6 bar, amb separador cos PVC-U membrana de teflon, conexió 1/2´´ BSP, inclós p.p. accesoris i
suports.

22

Tot provat i acabat
(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

Totalment instal·lat i acabat.
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 212

DESCRIPCIÓ

Pàg.:
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P- 230

KAZZ001P

u

Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0.80x0.80 m., realitzada en xapa galvanitzada de 4 mm. de
gruix, inclús marc i ferramentes, nansa d'obertura i punt per col·locar cadenat, col·locat.
(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P- 231

KDNZ500E

u

Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4
(TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

30,13 €

P- 232

KDNZ50DP

u

Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x40 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4.
Totalment executat.
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

66,82 €

P- 233

KDZZ001P

u

Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model tipus-0 de Aeraspirator o similar,
capaç de renovar un cabal d'aire de 60 m3/h, calculat sobre velocitat mitjana de vent de 2,5 m/s,
fabricat en xapa galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124 mm de diàmetre. Fins i tot
obertura de forat en forjat, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra en col·locació.
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

221,55 €

Subministrament i instal·lació de filtre tipus carxofa que consisteix en tub de malla d'acer galvanitzat
de pas suficientment gran com per evitar que es puguin introduir fulles i altres elements a l'interior
de la canonada de captació (apte per a diàmetre de tub de DN300)
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

144,62 €

P- 234

KNE3A8FP

UA

u

DESCRIPCIÓ

PREU
315,43 €

P- 235

KQN2U001

m

Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer inoxidable AISI-316L, de 25 mm de diàmetre, treballats al
taller, plegats 90º pel seus extrems, col·locats encastats en parament paredat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra
(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

236,90 €

P- 236

KQN2U00P

u

Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m d'alçada amb un total de 5 graons,
1 graó cada 20 cm. D'uns 55 cm d'ample per ancorar en el formigó, amb passamans quadrats de
50x50x6 mm i una distància entre aquests de 0,45 m. L'escala d'allarg està formada per dos peus
injectats de PRFV amb 2 taladres de M12 en cada peu.
(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

267,15 €

Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de sortida de 6,10 metres de llarg total i 520 mm
d'ample, distància entre esglaons de 280 mm, en alumini anoditzat, per a un muntatge fix segons
norma DIN-18.799-1''escaleras fijas para construcciones de obra''. Basada en mòduls prefabricats
que compleixen al màxim amb les normatives DIN-18799
(DOS MIL CENT QUARANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

2.140,18 €

Construcció de secció tipus prisma de 04 tubs corrugats DN 90 en calçada, formada per:Excavació
de rasa de 104 cm de fons per 40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la
rasa.Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclós cànon d'abocament.Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 90 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau
de formigó de resistència 175Kg/cm2.Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, separadors de polietilé cada 1 ml i maniguets d'unió.Rebliment i piconatge de rasa, amb
material granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació
del 95 % del pm.Totalment executat i acabat.
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

32,46 €

Desmuntatge per a substitució de peces de caldereria, amb desmuntatge d'accessoris i
desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclós tall de canonades de fosa.
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

52,17 €

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni
galvanitzats en calent, format per 1,10 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de
subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4 orificis de 12 mm de diametre, rematat al seu
extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de 180º amb l'orifici de
sortida tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de diametres inferiors al Ø 8 mm,
amb una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.
(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

254,03 €

P- 237

P- 238

P- 239

P- 240

KQNZ002P

L1040000D

L21JU701

NDKZU542

u

ml

u

u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

24

NÚMERO

CODI

P- 241

NDKZU543

u

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni
galvanitzats en calent, format per 1,40 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de
subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4 orificis de 12 mm de diametre, rematat al seu
extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de 180º amb l'orifici de
sortida tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de diametres inferiors al Ø 8 mm,
amb una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.
(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

284,93 €

P- 242

NJMPPT01

U

Subministrament, instal·lació i comprovació del transmissor de pressió de 0.25 bars amb sortida
4.20 mA precissió 0,1%.

597,64 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Totalment instal·lat i provat.
(CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 243

ONY0105

u

Subministrament i instal.lació de interruptor de nivell per a aigua residual amb format ''estandar''
(necessita contrapès per a commutar quan s'aconsegueix el nivell al qual està instal·lat). sortida a 2
fils (no) amb cable de 10m
(CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

50,03 €

P- 244

ONY0106

u

Subministrament i instal.lació de contrapès per a interruptor de nivell tipus abs ks
(TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

13,05 €

P- 245

PAAUSTA

u

Partida alçada a justificar per a la connexió del desguas del nou dipósit a xarxa existent de desguas
dels dipòsits de La Granada (alternatiament construcció d'un pou de drenatge)
(SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

772,50 €

P- 246

PAZZ251P

PA

Partida d'abonament integre per a seguretat i salut al Projecte constructiu per la renovació de
l'abastament de La Granada
(VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

24.589,52 €

P- 247

PAZZ252P

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió de residus al Projecte constructiu per la renovació
de l'abastament de La Granada
(DINOU MIL CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

19.117,40 €

P- 248

PAZZ253P

PA

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de les obres del Projecte constructiu per
la renovació de l'abastament de La Granada
(DEU MIL EUROS)

10.000,00 €

P- 249

PAZZ254P

PA

Partida alçada a justificar per l'arranjament del camí d'accès a l'estació d'impulsió del Projecte
constructiu per la renovació de l'abastament de La Granada
(TRES MIL EUROS)

3.000,00 €

P- 250

PPAUACL1

u

Partida en concepte de la Legalització de la Instal·lació Elèctrica
(DOS MIL SEIXANTA EUROS)

2.060,00 €

P- 251

UHP010AR

U

Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció i mesura d'energia
elèctrica, de 760x250x1200 mm de dimensions exteriors, amb base.
(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P- 252

XPA01004

pa

PA a justificar per a imprevistos i obres no compreses en la urbanització.
(CINC MIL EUROS)

5.000,00 €

P- 253

XPA01005

pa

PA a justificar per a ajudes en obra civil i instal.lacions vàries.
(MIL CENT CINQUANTA EUROS)

1.150,00 €

P- 254

XPA01007

pa

PA a justificar per a imprevistos segons acord amb aigües de Vilafranca.
(MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

1.595,00 €

308,92 €
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Director del projecte
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Solinteg E-3
Enginyers de camins, canals i ports
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
14LV755G

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 152,0
a 221,0 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima d'11 m, acer B500T en
malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de
0,071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot
Altres conceptes

Pàg.:

1

PREU
72,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 11

P- 3

14LVB55M

E0337

m2

M3

P0316

P- 4

E0633JSINFR

U

B06NLA2C
P0611
P0692
P0701NS
P0728ONSR

P- 5

E0723A12

m

ZMAT0039

P- 6

E077P8GP

ML

P0858PEADS2R

P- 7

P- 8

P- 9

P- 10

E225AH90

E24220A2

E24220A3

E2R54270

m3

m3

m3

m3

Formació de sostre 35+10 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 35
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de
227.88 a 285.16 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 12 m, acer B500T en
malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de
0,081 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot. Formació de forat
per accés a dipòsit i control de sondes.
Altres conceptes
Estesa i piconatge, fins al 98% del pm, de subbase granular tipus S3
Sub-base
Altres conceptes
Embornal no sifònic prefabricat ,amb reixa de fosa de 70x35 connectat a la
xarxa de pluvials. Inclou 4 ml tub de PEAD Ø 200 mm formigonat per
connexió.
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Canonada pead 200 mm
Colzat 90 Ø pead 200 mm
Embornal no sifonic pref.
Reixa de fosa de 70x35 ctm
Altres conceptes
Cinta de senyalització subterrània per a canonades d'aigua o canalitzacions
elèctriques de polietilè, d'ample 15 cm i gruix de 300 micres. col·locada
Cinta seyalització polietilè 15cm, gruix 300 micres
Altres conceptes
Canonada de PEAD DC corrugat RC-8, diàmetre 400 mm amb junta,
col.locada incluint part proporcional de juntes, colzats i peces especials
Canonada pead 400 mm
Altres conceptes
Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a m?xim. Inclós
refí i compactació abans de l'estesa
Sense descomposició
Transport de terres no contaminades per a apilar dins de l'obra, amb camió de
20 t, amb un recorregut de fins a 2 km
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a
reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km
Altres conceptes
Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de
neteja de solars, poda i tala d'arbres., a abocador especialitzat, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Altres conceptes

E31521H4

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Formig? per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consist?ncia tova
i grand?ria m?xima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
amb aquelles modificacions i singularitats acceptades pr?viament i
expressament per la DF.
Sense descomposició

2

PREU
93,81 €

93,81 €

72,15 €
P- 12

P- 2

CODI

Pàg.:

E4521AAQ

m3

97,67 €
B065EHAQ

P- 13

E4521AAQCR

97,67 €

m3

B065EV1C

25,64 €
16,00000 €
9,64 €
320,14 €

P- 14

kg

B0A14200
D0B2C100

17,22000 €
56,00000 €
6,54000 €
46,34000 €
45,00000 €
149,04 €

E4B24000

P- 15

E4DE1261

m2

B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D71130
B0D75000

0,64 €
0,38500 €
0,26 €

B0DZA000
B0DZJ0K6
B0DZT006

50,36 €
23,00000 €
27,36 €
46,27 €

P- 16

E4DE1262

m2

B0A31000
B0D21030
B0D71130
B0DZA000
B0DZJ0K6
B0DZT007

46,27 €
1,52 €
1,52 €
1,15 €
1,15 €
2,96 €

2,96 €

P- 17

E4E865EE

B0EAA4L6
D0701821

m

Formig? per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb de consist?ncia tova i grand?ria
m?xima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Formig? HA-30/B/20/IV+Qb de consist?ncia tova, grand?ria m?xima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici?
IIIa
Altres conceptes
Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qa de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IV+Qa
Altres conceptes
Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de l?mit
el?stic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de
l?mit el?stic >= 500 N/mm2
Altres conceptes
Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic,
muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 2 m, per
a una superfície horitzontal
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm
de gruix, per a 1 ús
Desencofrant
Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos
Bastida de metall, per a 25 usos
Altres conceptes
Muntatge i desmuntatge d'encofrat de biga despenjada recta de formigó armat
amb taulers de fusta tractada a una alçada =< 5m.
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Desencofrant
Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos
Puntal metàl.ic telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos
Altres conceptes
Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 40x20x20 cm, de morter de
ciment gris de cares vistes col.locada amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Peça U de morter de ciment, de 40x20x20 cm, de cara vista de color gris
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

123,91 €
88,71450 €

35,20 €
134,03 €
97,98600 €

36,04 €
1,55 €
0,01392 €
0,90870 €
0,63 €
67,92 €

0,13736
0,17465
0,48506
1,52950
9,54030

€
€
€
€
€

0,13750 €
3,19809 €
6,90000 €
45,82 €
49,70 €
0,10880 €
0,19250 €
0,69160 €
0,13750 €
3,19809 €
2,66700 €
42,70 €
12,11 €

3,14600 €
0,17495 €
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P- 18

CODI

E55111A3

UA

u

B55111A2
B5ZZJLNT
D0701821

P- 19

P- 20

P- 21

P- 22

E5Z15A2B

E5Z15N20

E81136L2

E9M11028

m2

m2

m2

m2

B9M1R000

P- 23

E9M2M011

m2

B89ZR000
B9M21E03

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

3

PREU
Altres conceptes

8,79 €

Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de
diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat, col·locada sobre el sostre amb
fixacions mecàniques
Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de
diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat
Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de
diàmetre 8/10 mm
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra
Altres conceptes

105,94 €

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb
acabat remolinat
Altres conceptes
Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà
Altres conceptes
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
remolinat
Altres conceptes
Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1.6 kg/m2
Resina sintètica per a paviment continu
Altres conceptes
Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa d'acabat
de morter i una capa de pintura de recobriment
Pintura acrílica
Morter de resines epoxi per a capa d'acabat, per a paviment continu
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 25

CODI

UA

EAE110

U

65,78000 €
0,84000 €
MT0S949M

0,34989 €

38,97 €
13,49 €

13,49 €
9,57 €

P- 26

EABGU040

u

9,57 €
BABGU040

25,18 €

BAZGC360

25,18 €
23,19 €

P- 27

EAF1X532

u

11,40720 €
11,78 €
18,22 €
B7J50010

0,95970 €
5,18280 €
12,08 €

B7J50090
BAF1X535

P- 24

EAE100

MT0S937N

m²

Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant de 34x38 mm de passada de
malla, acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x5 mm,
separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer
amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de costat,
separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil omega laminat en calent, de 40x5 mm, fixat amb peces de subjecció.
Reixeta electrosoldada antilliscant de 34x38 mm de passada de malla,
acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x5 mm,
separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer
amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025
S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 40x5 mm, inclús peces de
subjecció.
Altres conceptes

132,15 €

109,46000 €

P- 28

EAFAX132

U

BAFAX132

22,69 €

P- 29

ED15B871
BD13187B
BD1Z2000
BDW3B800
BDY3B800

m

DESCRIPCIÓ
Esglaó recte de 900x240 mm, format per reixeta electrosoldada antilliscant,
acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x3 mm,
separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer
amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de costat,
separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil pla laminat en calent; i acabat frontal antilliscant, d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, encunyat, fixat mitjançant
cargolat sobre muntant metàl·lic d'escala.
Esglaó recte de 900x240 mm, format per reixeta electrosoldada antilliscant,
acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 40x3 mm,
separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer
amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025
S235JR, en perfil pla laminat en calent; i acabat frontal antilliscant, d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, encunyat, per
cargolar, inclús elements de fixació.
Altres conceptes
Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en
fred, col.locada
Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor de
tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de
gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred
Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent
Altres conceptes
Finestra d'alumini lacat de dimensions 3,00x0,80m, col·locada sobre
bastiment de base, amb fulles corredisses sobre dos carrils, elaborada
amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent
Finestra d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dos
fulles corredisses sobre dos carrils, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
Altres conceptes
Subministrament i col.locació de porta d´alumini lacat, amb interrupció del
pont tèrmic, amb dos fulles basculants, per a un buit d´obra de 280x250
cm, elaborada amb perfils de preu alt
Porta d´alumini lacat, amb interrupció del pont tèrmic amb una fulla
basculant i un accès batent, per a un buit d´obra de 280x250 cm, elaborada
amb perfils de preu alt
Altres conceptes
Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar
Brida per a tub de PVC
Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm

Pàg.:
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55,64 €

47,32000 €

8,32 €
158,78 €

135,14000 €

12,81000 €
10,83 €
1.274,77 €

2,03140 €
4,76010 €
354,86400 €

913,11 €
1.763,79 €

1.687,93000 €

75,86 €
22,04 €
4,97000 €
0,71400 €
2,32650 €
0,11000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 30

CODI

ED5ZAA21

UA

m

B0111000
B065E70B
B06NLA2C
B0F18251
BD5ZU122
BD7FR115
D070A8B1

P- 31

ED7FR111

m

B0310500
BD7FR110
BDW3B700
BDY3B700

P- 32

EDKZ3174

u

B0710150
BDKZ3170

P- 33

EEMX1X91F

u

BEMX1X91F

Pàg.:
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Altres conceptes

13,92 €

Reixa longitudinal de fàbrica, de 300 mm d'amplada interior i 500 mm d'altura,
amb reixeta d'entramat d'acer galvanitzat, classe B-125 segons UNE-EN 124 i
UNE-EN 1433; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradós amb formigó.
Aigua
Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Maó massís d'elaboració mecànica R-20, de 290x140x50 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Marc i reixeta d'entramat d'acer galvanitzat, de 300 mm d'amplada i 500 mm
de longitud, per canaleta de 300 mm d'amplada interior i 500 mm d'altura,
classe B-125 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.
Sifó en línia de PVC, color gris, registrable, amb unió mascle/femella, de 110
mm de diàmetre.
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Altres conceptes

201,13 €

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm
Altres conceptes
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes
Altres conceptes
Ventilador-extractor trifàsic
Ventilador-extractor helicoidal mural trifàsic, amb motor IP55. De 1300 m3/h.

EEV41210

m

BEV41210

P- 35

EG118762

BG118780

BGW11000

u

NÚMERO

P- 36

6,02700 €

EG11CL32

UA

u

BGW11000

27,00000 €
38,64000 €

P- 37

EG161532

8,91200 €

BG161532

5,24680 €

BGW16000

87,62 €

P- 38

EG1M13M2

u

u

20,09 €
BG1M13M0
BGW1M000

2,58385 €
3,70800 €
P- 39

EG1PU1A7

1,83480 €
0,08000 €
11,88 €

u

70,36 €
0,20280 €

BG1PU1A7

48,12000 €
22,04 €
366,46 €
310,00000 €
P- 40

Altres conceptes

56,46 €

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat,
instal·lat
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
Altres conceptes

4,89 €

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A,
segons esquema Unesa número 8A , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment
Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A,
segons esquema Unesa número 8A , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09
Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció

CODI

BG11CL30

0,03586 €
27,65286 €

Consum 0,09 kW
Model: Sodeca HC-25-4T/H o equivalent

P- 34

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

EG22TP1K

m

BG22TP10

4,28400 €
0,61 €
206,29 €

141,80000 €

12,00000 €

P- 41

EG22TR1K

BG22TR10

m

Pàg.:
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Altres conceptes

52,49 €

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 630 A,
segons esquema Unesa número 9 , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment
Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 630 A,
segons esquema Unesa número 9 , inclosa base portafusibles trifàsica
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09
Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció
Altres conceptes

521,68 €

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de
protecció IP-65 i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular
Altres conceptes
Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de
540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada
superficialment
Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de
540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge
Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura
Altres conceptes
Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64
kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides
totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat
nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial,
col·locat superficialment
Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64
kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i
poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial
Altres conceptes
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
Altres conceptes
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 250 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 250 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

436,39000 €

12,00000 €
73,29 €
26,94 €
10,08000 €
0,35000 €
16,51 €
225,82 €

157,87000 €
3,28000 €
64,67 €
389,70 €

320,25000 €

69,45 €
5,19 €

3,55980 €

1,63 €
9,17 €

7,42560 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 42

CODI

EG23R815

UA

m

BG23R810
BGW23000

P- 43

EG2C1G52

m

BG2C10G0
BG2Z10F0
BG2Z2800
BGW2108F
BGY210F1

P- 44

EG312132

m

BG312130

P- 45

EG319172

m

BG319170

P- 46

EG3191G4

m

BG3191G0

P- 47

EG319336

m

BG319330

P- 48

EG319584

BG319580

m

Pàg.:
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Altres conceptes

1,74 €

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer
Altres conceptes

4,75 €

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb
coberta, muntada sobre suports horitzontals
Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm
Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària
Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm d'alçària
Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de
PVC, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària
Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200
mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment,
Per a interconnexions equipotencials
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat superficialment
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de
PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en canal o safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
PVC
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 49

CODI
EG319586

UA
m

BG319580
2,21340 €
0,25000 €
2,29 €

P- 50

EG319636

m

43,13 €
BG319630
14,41260
7,82340
6,00780
1,77000

€
€
€
€

P- 51

EG319666

m

4,60000 €
BG319660

8,52 €
1,26 €
P- 52

EG380902

m

BG380900
BGW38000

0,53040 €

0,73 €
P- 53
4,15 €

EG380A02

m

BG380A00
BGW38000

1,70340 €
P- 54

EG42STPK

2,45 €

u

28,82 €

21,01200 €

BG42STPK

7,81 €
1,55 €
BGW42000
0,94860 €

0,60 €

P- 55

u

BG438120

11,99 €

BGW43000
BGY43000

9,31260 €

2,68 €

EG438122

P- 56

EG62B1E2

u

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en canal o safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
PVC
Altres conceptes
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
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
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en canal o safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable
de PVC
Altres conceptes

Pàg.:
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11,51 €

9,31260 €

2,20 €
2,12 €

1,49940 €

0,62 €
6,55 €

4,87560 €

1,67 €

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
Altres conceptes

1,31580 €
0,36000 €
5,94 €

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
Altres conceptes

2,05020 €
0,36000 €
8,36 €

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 3 A de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps
de retard de 0 ms, 60 ms i 150 ms respectivament, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,3 i 3 A de sensibilitat, de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps
de retard de 0 ms, 60 ms i 150 ms respectivament, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes
Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de grandària
0, muntat superficialment amb cargols
Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària
0
Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta
Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta
Altres conceptes
Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat
superficialment

7,62 €

10,77 €

343,99 €

316,79000 €

0,38000 €
26,82 €
24,44 €
14,90000 €
0,27000 €
1,01000 €
8,26 €
14,55 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BG62B1E2

UA

BGW62000

P- 57

EG6P1142

u

BG6P1142

P- 58

EG6P1326

u

BG6P1326

P- 59

EGB12F51

u

BGB12F51

BGWB1000

P- 60

EGC5A9N0

u

BGC5A9N0

P- 61

EGDZ1102
BGDZ1102

u

DESCRIPCIÓ
Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà,
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors
Altres conceptes
Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de
IP-44, col.locada
Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16 A i 200-250 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44
Altres conceptes
Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i 100-130 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de
IP-67, col.locada
Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 63 A i 100-130 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-67
Altres conceptes
Bateria de condensadors monofàsica de 230 V i freqüència de 50 Hz, de 22,5
kVAr de potència reactiva, de 5 etapes 2,5+4x5 kVAr, de funcionament
automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per
a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits,
contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de
proetecció IP-21, muntada superficialment
Bateria de condensadors monofàsica de 230 V i freqüència de 50 Hz, de 22,5
kVAr de potència reactiva, de 5 etapes 2,5+4x5 kVAr, de funcionament
automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per
a la visualització del estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits,
contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de
proetecció IP-21 per a instal·lació mural
Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors
Altres conceptes
Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació
d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de
6000 VA de potència, temps d'autonomia de 80 minuts, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega
admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació
remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech,
comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 8
preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat
Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació
d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de
3000 VA de potència, temps d'autonomia de 80 minuts, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega
admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació
remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech,
comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 8
preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´
Altres conceptes
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col·locat superficialment
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i per muntar superficialment
Altres conceptes

Pàg.:

9

PREU
6,07000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 62

CODI
EGDZQUIM

UA
u

0,38000 €
8,10 €
BGDZQUIM

14,49 €

4,77000 €
9,72 €
42,48 €

27,30000 €
15,18 €
1.148,87 €

1.097,38000 €

3,34000 €
48,15 €
5.400,24 €

5.150,00000 €

250,24 €
38,45 €
25,71000 €
12,74 €

P- 63

EGELEDP30

u

DESCRIPCIÓ
Posta a terra tipus ingesco o equivalent, formada per electrodes de gran
durabilitat i màxim rendiment, equipada amb un sistema ''d'automanteniment'',
registrable, sense necessitat d'obra civil, fiable, segura, amb gran capacitat
d'absorció de possibles descàrregues, mínima impedància al xoc en corrent
d'alta freqüència amb la màxima superfície de contacte amb el terreny.
Posta a terra tipus ingesco o equivalent.
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de quadre de baixa tenisió per a alimentació
dels equips de l'edifici d'Impulsió. Dimensions: 2409x4020x450

Pàg.:

10

PREU
952,60 €

460,09000 €
492,51 €
78.454,07 €

Inclou:
-armari envolvent per anar fixat a la paret tipus Prisma Plus G IP55, per a 25
mòduls més portes plenes G IP 55, de Schneider o equivalent;
-aparamenta tipus protecció diferencial i magnetotèrmica de la gamma Acti 9
(gamma terciari) de Schneider o equivalent
-barres de coure,
-bornes
-cablejat
-connexionat
-suports de subjecció.
- i tots els elements necessaris per deixar el quadre en funcionament segons
esquema unifil·lar.
CONTROL
- Graphic Terminal, Performance Model, Extended Features,6.5 in., TFT
Color, Standard Aspect Ratio, Touch screen, Device Level Ring
Ethernet,18-30 V DC
- CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40 nodes, Standard (This
component has bundled items, see positional BOM.)
- Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380 Controllers and
5069-AEN2TR. Contains both 4 and 6 pin Screw type RTB
- 5069 Compact I/O 2 channel 9-pin D sub serial interface module supporting
Generic ASCII, Modbus RTU/ASCII, DF1, DH485.
- 85-264 VAC To 24 VDC 1.3A Power Supply
- 1734 2-Port EtherNet/IP Adapter
- 24V DC Expansion Power Module
- 8-Channel High-Density Analog Current Input Module
- 4 Channel Analog Input Module with HART Protocol
- EtherNet/IP to Profibus Linking Device Gateway
- Powermonitor 1000, Energy Monitor EM3 - EtherNet
- Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 16 Copper Ports
- 24V DC 8-Point Source Output Module with Diagnostics
- 24V DC 8-Point Sink Input Module
- Two-Piece Terminal Base, 8-point, Screw Clamp Terminals
Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament. Inclosa la Programa
del sisstema Scada i PLC's
Els elements instal·lats es troben detallats en els Plànols i en els Llistats de
Senyals adjunts en l'apartat d'Instal·lacions.
Sense descomposició

78.454,07 €

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 64

CODI
EGELEDP31

UA
u

DESCRIPCIÓ
Subministrament i col·locació de quadre de baixa tenisió per a alimentació
dels equips de l'edifici dels dipòsit, incloient el trasllat dels elements.
Dimensions: 2409x4020x450

Pàg.:

11

PREU

P- 67

P- 66

EGXL001

EH1LY171

PA

u

Legalització Instal·lacions Dipòsit la Granada
Partida alçada d'abonament íntegre per als treballs i despeses de legalització
de la instal·lació elèctrica en baixa tensió, incloent realització de
documentació, certificats d’instal·lació, taxes, tràmits d’expedients i entitats
d’inspecció i control i altres despeses necessàries pel projecte del Dipòsit de
la Granada
Sense descomposició
Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

Model: BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE Philips o equivalent
Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.
Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm
Model: BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE Philips o equivalent

UA

EH61RE7D

u

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

Luminaria emergencia Daisalux Nova LD N3 FR20
bateria Ni-Cd amb acabat exterior. Grau protecció
empotrar inclosa
Luminaria emergencia Daisalux Nova LD N3 FR20
bateria Ni-Cd amb acabat exterior. Grau protecció
empotrar.

P- 68

EHPL91WB

u

BHPL91WB

P- 69

EHQLX171

u

12

PREU
Altres conceptes

52,86 €

435lm 1h autonomia,
IP66. Amb caixa per

157,44 €

435lm 1h autonomia,
IP66. Amb caixa per
Altres conceptes

Lluminària interior Philips Pacific WT470C 30,5w 4300lm
Lluminària interior Philips Pacific WT470C LED 42S/840 31w 4000lm
Altres conceptes
Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

138,91000 €

18,53 €
172,98 €
154,00000 €
18,98 €
107,93 €

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm
Modelo: BVP154 LED52/857 PSU 50W VWB CE Philips o similar
Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

BEQLX171

59,00000 €

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm
Model: BVP154 LED52/857 PSU 50W VWB CE Philips o equivalent
Altres conceptes
P- 70

EHT1B010

u

BHT1B010

P- 71

EJ7117LB

u

BJ7117LB
66.445,30 €
1.236,00 €

P- 72

EJ7117LC

u

BJ71172B
1.236,00 €
242,86 €

P- 73

EM131222

u

BM131222

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm

BEQLY171

CODI

BH61RK7C

CONTROL
- Graphic Terminal, Performance Model, Extended Features,6.5 in., TFT
Color, Standard Aspect Ratio, Touch screen, Device Level Ring
Ethernet,18-30 V DC
- CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40 nodes, Standard (This
component has bundled items, see positional BOM.)
- Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380 Controllers and
5069-AEN2TR. Contains both 4 and 6 pin Screw type RTB
- 5069 Compact I/O 2 channel 9-pin D sub serial interface module supporting
Generic ASCII, Modbus RTU/ASCII, DF1, DH485.
- 85-264 VAC To 24 VDC 1.3A Power Supply
- 1734 2-Port EtherNet/IP Adapter
- 24V DC Expansion Power Module
- 8-Channel High-Density Analog Current Input Module
- 4 Channel Analog Input Module with HART Protocol
- EtherNet/IP to Profibus Linking Device Gateway
- Powermonitor 1000, Energy Monitor EM3 - EtherNet
- Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 16 Copper Ports
- 24V DC 8-Point Source Output Module with Diagnostics
- 24V DC 8-Point Sink Input Module
- Two-Piece Terminal Base, 8-point, Screw Clamp Terminals

P- 65

NÚMERO

66.445,30 €

Inclou:
-armari envolvent per anar fixat a la paret tipus Prisma Plus G IP55, per a 25
mòduls més portes plenes G IP 55, de Schneider o equivalent;
-aparamenta tipus protecció diferencial i magnetotèrmica de la gamma Acti 9
(gamma terciari) de Schneider o equivalent
-barres de coure,
-bornes
-cablejat
-connexionat
-suports de subjecció.
- i tots els elements necessaris per deixar el quadre en funcionament segons
esquema unifil·lar.

Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament. Inclosa la Programa
del sisstema Scada i PLC's
Els elements instal·lats es troben detallats en els Plànols i en els Llistats de
Senyals adjunts en l'apartat d'Instal·lacions.
Sense descomposició

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BMY13000

190,00000 €

P- 74

EMD62423
BMD62420

m

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en
funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió
Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en
funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió
Altres conceptes
Subministrament i instal.lació de dipòsit cilíndric per a ammagatzamatge
d'aigua pel sistema desincrustant de 120 l de capacitat fabricat en PE, amb la
seva corresponent boia d'entrada i vàlvula d'aillament, inclos nivells de
reserva i alarma, col·locat sobre bancada
Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de PE, de 120 l de capacitat
Altres conceptes
Subministrament i instal.lació de dipòsit cilíndric per a ammagatzamatge
d'acid pel sistema desincrustant de 60 l de capacitat fabricat en PE, amb la
seva corresponent boia d'entrada i vàlvula d'aillament, inclos nivells de
reserva i alarma, col·locat sobre bancada
Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de PE, de 60 l de capacitat
Altres conceptes
Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior
Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior
Part proporcional d'elements especials per a sirenes
Altres conceptes
Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub
Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2

48,93 €
96,18 €

84,08000 €

12,10 €
948,75 €

876,26000 €
72,49 €
303,70 €

250,00000 €
53,70 €
63,78 €

50,13000 €

0,63000 €
13,02 €
1,25 €
0,51450 €

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 75

CODI

EMSB31L2

UA

u

B0A61500
BMSB31L0

P- 76

EMSB74L2

u

B0A61500
BMSB74L0

P- 77

EP11P190

u

BP11P190

P- 78

EP1Z34E0

u

BP1ZS14E
BP1ZY340

P- 79

EP417426

m

BP417420

P- 80

EP434680

m

BP434680

P- 81

EP749311

u

Pàg.:

DESCRIPCIÓ
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PREU
Altres conceptes

0,74 €

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4
Altres conceptes

10,49 €

Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell
de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4
Altres conceptes
Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat
amb revestiment de pintura epoxi, de 80 cm de diàmetre, inclòs el braç de
suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament
Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat
amb revestiment de pintura epoxi, de 80 cm de diàmetre, inclòs el braç de
suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides
Altres conceptes
Pal d'acer galvanitzat de 2.5 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de fixació
Pal d'acer galvanitzat de 2.5 m de llargària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix
Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la paret un pal de 3 m d'alçària
com a màxim
Altres conceptes
Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible,
aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o
superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en canal o safata
Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible,
aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o
superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm
Altres conceptes
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons
UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal
Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons
UNE-EN 50266
Altres conceptes
Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i
imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 9 unitats d'alçària, de 600x500 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al
parament

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 82

CODI
BP749310

EP7Z6527

UA

u

0,36000 €
2,32000 €
BP7Z6527
7,81 €
10,49 €
P- 83
0,36000 €
2,32000 €

7,81 €

EP7ZA1MA

u

BP7ZA1MA

P- 84

EP7ZE161

u

92,55 €
BP7ZE161
55,00000 €

37,55 €

P- 85

F03DC00A

u

68,50 €
22,20000 €

P- 86

F03DC00B

PA

7,10000 €
39,20 €

P- 87

F2RA8895

m3

2,00 €
B2RA8895
1,38720 €

Pàg.:

DESCRIPCIÓ
Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i
imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 9 unitats d'alçària, de 600x500 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau
Altres conceptes
Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´,
sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400 mm, fixada
mecànicament
Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´,
sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per
a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400 mm
Altres conceptes
Ventilador de tipus axial, per a entrades de cables, cabal de 35 m3/h, 230 V
de tensió d'alimentació, de 80x80 mm, amb filtre i reixeta protectora, col·locat
Ventilador de tipus axial per a entrades de cables, cabal de 35 m3/h, 230 V
de tensió d'alimentació, de 80x80 mm, amb filtre i reixeta protectora
Altres conceptes
Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un
interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
muntatge horitzontal, fixada mecànicament
Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un
interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
muntatge horitzontal
Altres conceptes
Instal.lació de picatge d'1´´

P- 88

F6A352A1

1,36500 €

0,76 €
411,14 €

B0D21030
B0D71130
B0D72110
B0DZA000
B0DZU005
B6A3A351
B6AZ3134
B6AZA164

m

PREU
375,91000 €

35,23 €
116,76 €

104,06000 €

12,70 €
28,40 €
24,59000 €
3,81 €
52,39 €

43,10000 €

9,29 €
181,84 €

Sense descomposició

181,84 €

Partida alçada per a la instal.lació de la xarxa d'aigua a l'edifici d'impulsió,
inclús portada d'aigua al renta ulls
Sense descomposició

525,00 €

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta
no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres o
ceps. Cànon d'abocament per lliurament de residus en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització
Altres conceptes

0,61 €
2,12 €

14

Tanca de protecció de 2 m d'alçària, de tela metàl·lica de filferro ondulat
diagonal de 50 mm de pas, d'acer galvanitzat i plastificat,amb suports de tub
d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i de 2,35 m d'alçària, col·locats cada
3,6 m sobre muret de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3
usos
Desencofrant
Materials auxiliars per a encofrar
Tela metàl·lica de filferro ondulat diagonal, de 50 mm de passada de malla i
2,2x3 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL
6015.
Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m
Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de
diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m

525,00 €
7,35 €

6,99696 €

0,35 €
81,73 €

1,05000 €
1,06400 €
4,27200 €
0,20625 €
0,54800 €
7,10775 €

3,44500 €
1,61580 €

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 89

CODI
D060P021

F9365B11

UA

m3

B064100C

P- 90

F97422EA

m

B051E201
B0710150
B97422E1

P- 91

FBBZ1PN1

u

BBMZ1PN2

P- 92

FDK262M8

u

B0330020
BDK214M5

P- 93

P- 94

P- 95

P- 96

P- 97

G06DC00A

G12DC000

G2142301

G2212101

G221U010

U

m

m3

m3

m3

DESCRIPCIÓ
Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Altres conceptes
Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
Altres conceptes
Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de
color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles
Altres conceptes
Suport d'acer galvanitzat 5x5x53 mm per a tub DN 150-200, col·locat a terra
formigonat
Suport d'acer galvanitzat 5x5x53 mm per a tub DN 150-200
Altres conceptes
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Grava de pedrera, per a drens
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a
instal·lacions de serveis
Altres conceptes
Subministrament i instal.lació d'un picatge de 2´´ amb brida i pinya de tres vies
(acid + aigua + hipoclorit) en PVC PN40 DN25, inclós vàlvula d'aillament PVC
PN16 accionament manual, canya d'injecció PVC que penetri uns 2 cm a
l'interior de la canonada. El final de la canya estarà tallat en biaix.
Sense descomposició
Instal.lació canonada PVC flexible 90DN80 per conducció desguàs canaleta
de serveis/caseta electroclonació a arqueta de desguàs del dpòsit, inclòs p.p.
accessoris,suports,etc.
Sense descomposició
Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
Altres conceptes
Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
43,94466 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 98

CODI
G222RPN1

UA
m3

18,48 €
78,63 €
P- 99
62,85300 €

G2240022

m2

B0111000

15,78 €
12,30 €

0,16066 €
0,43940 €

P- 100

P- 101

G2242111

G2262111

m2

m3

4,74700 €
B0111000

6,95 €
18,35 €

P- 102

15,18750 €
3,16 €

G226R002

m3

B0111000

142,56 €
P- 103

G228U010

m3

5,20200 €
65,26000 €
B0111000
B03DU005

72,10 €
1.550,00 €
P- 104

G22D3011

m2

1.550,00 €
19,58 €

P- 105

G22MR050

m3

19,58 €
B031R005

19,49 €
19,49 €

P- 106

2,59 €

G3C51HAQ

m3

B065ENAQ

2,59 €

DESCRIPCIÓ
Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
Altres conceptes
Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació per a
caixa de paviment
Aigua
Altres conceptes
Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM
Altres conceptes
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Aigua
Altres conceptes
Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 90%
del PM, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
Aigua
Altres conceptes
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Aigua
Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
Altres conceptes
Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (PB)
Altres conceptes
Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric
Sorra de pedrera de 2 a 5 mm
Altres conceptes
Formig? per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consist?ncia tova i
grand?ria m?xima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Formig? HA-30/B/20/IV+Qb de consist?ncia tova, grand?ria m?xima del
granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici?
IV+Qb
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
5,66 €

5,66 €
0,94 €
0,08150 €
0,86 €
9,07 €
9,07 €
3,77 €

0,08150 €
3,69 €
1,20 €

0,08150 €
1,12 €
4,41 €

0,08150 €
0,52800 €
3,80 €
0,65 €
0,65 €
22,57 €

12,67000 €
9,90 €
132,80 €
104,43725 €

28,36 €

2,09 €
P- 107

G3CB4200

2,09 €
B0A14200

kg

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de di?metre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de l?mit el?stic >=
500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,41 €

0,00580 €

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 108

CODI
D0B2C100

G3Z112P1

UA

m2

B06NLA2C

P- 109

G44Z5B25

kg

B44Z5B25

P- 110

G45159H4

m3

B065ED0B

P- 111

G4531AC4

m3

B065CH0B

P- 112

G45C1DG4

m3

B065EV1C

P- 113

G4B13100

kg

B0A14200
D0B2A100

P- 114

G4B35101

kg

B0A14200
D0B2A100

P- 115

G4DEAZ4

m

B4DEAZ4A

P- 116

G4D0U011
B0D21030

m2

DESCRIPCIÓ
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de
l?mit el?stic >= 500 N/mm2
Altres conceptes
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Altres conceptes
Acer S275JR en estructures a base de bigues i perfils galvanitzats. Montatge
´´in situ´´, inclós cargols i mitjants auxiliars. Segons ET d'acabats generals.
Totalment col·locat.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, amb
connectors, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura, amb una capa
d'imprimació antioxidant i acabat pintat
Altres conceptes
Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb
Altres conceptes
Formigó per a bigues, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
Altres conceptes
Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV+Qa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IV+Qa
Altres conceptes
Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de
límit elàstic >= 500 N/mm2
Altres conceptes
Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de
límit elàstic >= 500 N/mm2
Altres conceptes
Drenatge amb tub DRENOTUBE de Di=160 mm i reblert amb material filtrant
fins a 50 cm per sobre del dren
DRENOTUBE D=160
Altres conceptes
Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

Pàg.:
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

0,90870 €
0,50 €

CODI
B0D71130
B0DZA000
B0DZU005

UA

DESCRIPCIÓ
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Desencofrant
Materials auxiliars per a encofrar
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
1,33000 €
0,20625 €
0,54800 €
25,95 €

11,20 €
P- 117

m2

B0D21030
B0D629A0
B0D72110

6,02700 €
5,17 €

B0DZA000
B0DZU005

14,71 €

2,67000 €

G4D0U015

P- 118

G4D0U016

m2

B0D21030
B0D72110

12,04 €

B0DZA000
B0DZU005

110,76 €

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Puntal met?l?lic i telesc?pic per a 5 m d'al??ria i 150 usos
Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3
usos
Desencofrant
Materials auxiliars per a encofrar
Altres conceptes
Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3
usos
Desencofrant
Materials auxiliars per a encofrar
Altres conceptes

40,71 €
1,05000 €
0,64590 €
3,56000 €
0,20625 €
0,54800 €
34,70 €
33,57 €
1,05000 €
3,56000 €
0,20625 €
0,54800 €
28,21 €

79,97820 €
30,78 €

P- 119

117,30 €

G4D12127

m2

B0D81250
B0DB1720
B0DZA000
B0DZP200

83,99650 €
33,30 €

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 10 m
Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos
Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos
Desencofrant
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm
Altres conceptes

30,58 €

3,16800 €
2,91000 €
0,27500 €
0,26000 €
23,97 €

126,43 €
P- 120

G4DEG010

m3

95,18640 €
B03C-HG1A
B0D21030
B0DFF001

31,24 €
1,26 €
0,00580 €
0,90045 €

P- 121

G4E2H68L

m2

0,35 €
1,41 €

B0E254L2

0,01044 €
0,90045 €

D070A8B1

0,50 €
36,18 €

P- 122

G6A133PZ

23,31000 €
12,87 €
29,08 €
1,05000 €

B0A14200
B0D8R101
B0DZA000

u

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de
la base
Sauló sense garbellar
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Amortització de cindri metàl·lica
Altres conceptes
Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugós, de color,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2
Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Altres conceptes
Porta metàl·lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i
malla de triple torsió de 50 mm de pas i malla d'acer galvanitzat i de d 1,5 mm,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, incloent excavacio de
pous per a fonaments de 60X60X60 cm,formigonat dels pous amb formigó
HA-25, encofrat pilars de suport de 30x30 cm amb formigó HA-25, col·locada
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Amortitzacio plafo metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos
Desencofrant

11,15 €
0,53625 €
0,05250 €
6,35000 €
4,21 €
39,88 €

17,73816 €

2,17550 €

19,97 €
740,63 €

0,32712 €
5,30400 €
1,37500 €

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B6A16CYZ

UA

D060Q021
D0B2C100

P- 123

G711001P

m2

B711U51P

P- 124

G7B1001P

m2

B7B1U51P

Pàg.:

DESCRIPCIÓ
Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de
80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom, acabat galvanitzat i
plastificat
Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de
l?mit el?stic >= 500 N/mm2
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de làmina de betum elastomèric LBM (SBS)
-40/G-FP segons UNE 104-242/1 amb armadura de feltre de polièster no teixit
en quantitat no menor de 130 gr/m2
Làmina de betum elastòmer LBM (SBS)-40/G-FP segons UNE 104-242/1
amb armadura de feltre de polièster no teixit de 130 g/m2
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr/m2
Geotèxtil de 200 g/m2

G7J1AAE1

m

ZMAT014-1
ZMAT014-2

P- 126

G7J1AAE2

m

B7J1U091
B7J1U092

P- 127

G7J1AAEA

m

B7J10AE1

P- 128

G7ZZ001P

m3

B033U51P

Segellat de juntes amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm,
col·locat amb adhesiu
Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
Junta expansiva en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x1 cm
Altres conceptes
Formació de junt de d'estanqueïtat , en elements formigonats ´´in situ´´, amb
junta d'estanqueïtat mixta KAB 15 cm, col·locat a l'interior, fins i tot suportació
d'acer
Junta d'estanqueïtat mixta KAB 15 cm
Suport omega d'acer per a junt kab 15
Altres conceptes
Formaci? de junt de dilataci?, en peces formigonades ??in situ??, amb perfil
elastom?ric d'?nima circular de 300 mm d'ampl?ria, col?locat a l'interior
Perfil elastom?ric d'?nima circular de 300 mm d'ampl?ria per a junt de
dilataci? interior
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de graves a la coberta
Grava 5-25 mm

G898U110

m2

B89ZUC01

P- 130

G921201L
B0111000
B0372000

m3

482,06000 €

NÚMERO
P- 131

CODI
G965A1D9

UA
m

49,48913 €
B06NN14C
17,08356 €

B0710250

184,99 €

B965A1D0

19,84 €

12,82050 €

P- 132

G985A50H

m

7,02 €
B06NN14C
B0710150

1,36500 €
1,30 €

B985A500

16,85 €
0,06480 €
5,57550 €
11,21 €

P- 133

G9E1F205

m2

B0111000
B051E201
B0818120
B9E1F200
D0391311

57,87 €

43,84800 €
2,95400 €
11,07 €
P- 134

G9GA5T37

90,07 €

m3

B064E26C

75,61050 €
14,46 €

DESCRIPCIÓ
Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340
Altres conceptes
Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30 cm, col·locat sobre base de
formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30
a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Peça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cm
Altres conceptes
Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
Aigua
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs
Colorant en pols per a formigó
Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra
Altres conceptes
Paviment de formig? vibrat HM-30/P/20/I+E, de consist?ncia pl?stica i
grand?ria m?xima del granulat 20 mm, escampat des de cami?, estesa i
vibratge amb regle vibratori, remolinat mec?nic
Formig? HM-30/P/20/I+E de consist?ncia pl?stica, grand?ria m?xima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici?
I+E
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
27,50 €

4,40628 €
0,06186 €
7,16100 €

15,87 €
39,11 €

8,32968 €
0,06760 €
10,85700 €
19,86 €
27,85 €

0,01630
0,48198
0,80427
8,48640
2,16005

€
€
€
€
€

15,90 €
113,28 €

89,07150 €

24,21 €

43,91 €
Altres conceptes

P- 129

PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

2,66 €
Altres conceptes

P- 125

19

Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat
Pintura al silicat
Altres conceptes
Subbase de tot-u artificial, col?locada amb estenedora i piconatge del material
al 100 % del PM
Aigua
Tot-u artificial
Altres conceptes

27,02000 €
16,89 €

P- 135

P- 136

23,48 €
0,08150 €
17,74450 €
5,65 €

m

B0A63H00
BB131CE0

8,22 €
2,33200 €
5,89 €

GB131CE0

GD5ARPN1

m

BD5AUPN1

P- 137

GD7JE186

m

Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i br?ndoles a 12 cm de separaci?,
de 120 a 140 cm d'al??ria, ancorada amb fixacions mec?niques
Tac qu?mic de di?metre 12 mm, amb cargol, volandera i femella
Barana d'alumini anoditzat amb muntants i br?ndoles a 12 cm de separaci?,
de 120 a 140 cm d'al??ria
Altres conceptes
Drenatge amb tub de PEAD corrugat de doble paret, de D= 200 mm per a
drenatge.
Tub corrugat de PEAD de doble paret, de D= 200 mm per a drenatge.
Altres conceptes
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

197,27 €
16,60000 €
146,47000 €
34,20 €
15,94 €
13,32120 €
2,62 €
11,03 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 138

CODI
BD7JE180

GDD1A095

UA

m

BDD1A3A0
D070A4D1

P- 139

GDD1U020

u

B064300C
BDD1U020
BDDZ51A0
D070A4D1

P- 140

GDD1U080

u

BDD1U080
BDDZ51A0
D070A4D1

P- 141

GDDZ3154

u

B0710250
BDDZ3150

DESCRIPCIÓ
Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes
Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter mixt
1:2:10
Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de
paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Altres conceptes
Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de
formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat,
sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de
graons
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera
a base pou circular, amb junt encadellat
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Altres conceptes
Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou
de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigó de 165 l
Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de
pou, amb junt encadellat
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Altres conceptes
Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de
pes, col·locat amb morter
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de
pes
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
4,66140 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 143

GDDZU100
B071U005
BDDZU010

u

Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols
Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2
Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre
Altres conceptes

GDG4U011

UA
M

6,37 €
146,20 €
B060U110
106,47000 €
0,94880 €

P- 144

GDG4U012

M

38,78 €
137,77 €
B060U110

5,65725 €

P- 145

GDG4U013

M

90,49000 €
13,92000 €
0,47440 €

B060U110

27,23 €
83,82 €

P- 146

GDG4U014

M

41,88000 €
B060U110

9,28000 €
0,79066 €
P- 147

GDKZHLD4

31,87 €

u

B0710150

91,25 €

BDKZHLD0

1,11348 €
71,09000 €

DESCRIPCIÓ
Canalització de serveis, per a 2 tub rígids de PVC de 160 mm de diàmetre
(sense incloure els tubs), incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs placa metàl.lica
de protecció i cinta de senyalització. Cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclòs
Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes
Canalització de serveis, per a 4 tub rígids de PVC de 160 mm de diàmetre
(sense incloure els tubs), incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs placa metàl.lica
de protecció i cinta de senyalització. Cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclòs
Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes
Canalització de serveis, per a 2 tub rígids de PVC de 250 mm de diàmetre
(sense incloure els tubs), incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs placa metàl.lica
de protecció i cinta de senyalització. Cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclòs
Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes
Canalització de serveis, per a 4 tub rígids de PVC de 250 mm de diàmetre
(sense incloure els tubs), incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs placa metàl.lica
de protecció i cinta de senyalització. Cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclòs
Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes
Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric? de serveis, recolzada,
pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col?locat amb morter
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124
Altres conceptes
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PREU
25,53 €

15,51420 €
10,02 €
42,89 €

31,02840 €
11,86 €
32,18 €

21,60496 €
10,58 €
55,57 €

43,20992 €
12,36 €
315,13 €

0,20280 €
270,71000 €

44,22 €

19,05 €
P- 148

P- 142

CODI

Pàg.:

11,11 €
0,28365 €
7,26000 €
3,57 €

GF1E00AP

kg

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni
S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria peca en T de
connexió a la canonada existent i tram de caldereria fins a passamur
d'arqueta de connexió amb dipòsits, segons plànols. Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de
les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de
galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com l'Epochrom
Rich Zinc' de la casa Cros o una altra equivalent de major qualitat. Inclou
execució de suports d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades
d'acer galvanitzat.
Totalment acabat.

7,20 €

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 149

CODI
B44Z000P

GF1E00EB

UA

kg

B44Z000P

P- 150

GF1E0Z0A

B44Z000P

kg

DESCRIPCIÓ
Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en
calent en formació de caldereria en cambres de claus de la renovació del
dipòsit de Corbera. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria zencada,
així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en
obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra
equivalent de major qualitat.
Altres conceptes
Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni
S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria dels 2 ramals
d'entrada a impulsió DN150 PN16, dels 2 ramals de sortida a la xarxa DN150
PN16. Inclou derivació a calderí amb canonada d'acer galvanitzat en calent i
altres elements de caldereria associats a la impulsió a La Granada, segons
plànols. Tambe inclou la part corresponent a la reducció d'entrada i sortida de
les bombes i la canonada DN 100 PN 16. Inclou la part proporcional de juntes
i cargoleria zencada, així com la part proporcional de les soldadures d'unió
que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa
Cros o una altra equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports
d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades d'acer galvanitzat. Els
dos ramals inclosos (entrada i sortida) es comptabilitzaran fins a brida del
passamur de connexió a les canonades cap a l'arqueta de derivació.
Totalment acabat.
Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en
calent en formació de caldereria en cambres de claus de la renovació del
dipòsit de Corbera. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria zencada,
així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en
obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra
equivalent de major qualitat.
Altres conceptes
Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni
S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria dels 2 ramals
d'entrada a dipòsit DN150 PN10, dels 2 ramals de sortida a la xarxa DN200
PN10, ramals de sobreeixidor DN200 PN10, ramals de desguàs DN150 ,
interconnexió DN150PN10, ramal de desguàs general DN200PN10,
interconnexió DN 150 PN 10 a sortida DN 200PN10 i altres elements de
caldereria associats al Dipòsit de La Granada segons plànols. Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de
les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de
galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com l'Epochrom
Rich Zinc' de la casa Cros o una altra equivalent de major qualitat. Inclou
execució de suports d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades
d'acer galvanitzat. Es prioritzarà la fabricació a taller amb les menors
soldadures a l'obra possibles. No inclou passamurs
Totalment acabat.
Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en
calent en formació de caldereria en cambres de claus de la renovació del
dipòsit de Corbera. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria zencada,
així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en
obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra
equivalent de major qualitat.
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
4,08000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 151

CODI
GF1E00ARQ

UA
kg

3,12 €
7,20 €
B44Z000P

P- 152

GF22MF11

m

B0A71R00
BF22MF00

4,08000 €

BFW21F10
BFY21F10
3,12 €
7,20 €

P- 153

GF22MPN7

m

B0A71R00
BF22MPN1
BFW21PN2
BFY21PN3

P- 154

GF3C1PN1

u

4,08000 €
BF3C1PN1

3,12 €

P- 155

GF3D3004

u

BF3D3004

P- 156

GFZX003P
BFW2X005

u

DESCRIPCIÓ
Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni
S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria dels 2 ramals de
derivació a arqueta (entrada i sortida) i de la peça d'enllaç de la canonada
actual tallada per fer la connexió segons plànols fins als passamurs. Inclou la
part proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional
de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de
galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com l'Epochrom
Rich Zinc' de la casa Cros o una altra equivalent de major qualitat. Inclou
execució de suports d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades
d'acer galvanitzat.
Totalment acabat.
Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en
calent en formació de caldereria en cambres de claus de la renovació del
dipòsit de Corbera. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria zencada,
així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en
obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra
equivalent de major qualitat.
Altres conceptes
Tub d'acer galvanitzat embridat, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ (diàmetre
exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm) amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment.
Abraçadora metàl·lica, de 200 mm de diàmetre interior
Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm), sèrie
M segons UNE-EN 10255
Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´, per a roscar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de
diàmetre 6´´, roscat
Altres conceptes
Tub d'acer galvanitzat embridat, fabricat amb acer S195 T, de 7.87´´ (diàmetre
exterior especificat=219.3 mm i DN= 200 mm), amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment.
Abraçadora metàl·lica, de 200 mm de diàmetre interior
Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de mida
(diàmetre exterior especificat=219.3 mm i DN= 200 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255
Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 7.87´´, per a roscar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de
diàmetre 7.87´´, roscat
Altres conceptes
Con de reducció d'acer galvanitzat per a passar de 200 mm de DN a 150 mm
de DN, amb 2 unions per testa amb dues brides exemptes, dues anelles
elastomèriques d'estanquitat i un maniguet de reacció cada unió i col·locat
superficialment.
Con de reducció d'acer galvanitzat de 200 a 150 mm de DN amb 2 unions
per testa amb dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques
d'estanquitat i un maniguet de reacció cada unió
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de peça especial endoll-brida DN150 PN16
tipus BVP-83U de Proinvall o equivalent, inclòs part proporcional de juntes i
cargoleria. Totalment instal·lada i provada
Peça especial endoll-brida DN150 PN16 tipus BVP-83U de Proinvall o
similar, inclòs part proporcional de juntes i cargoleria.
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat DN300 amb
brida als dos extrems per deixar encastat a mur de cambra de claus
Passamurs d'acer galvanitzat de DN 300 embridat als dos extrems

Pàg.:
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PREU
7,20 €

4,08000 €

3,12 €
114,98 €

0,48160 €
27,07080 €

45,42300 €
3,31000 €
38,69 €
127,92 €

0,48160 €
35,93460 €

48,71700 €
3,72000 €
39,07 €
266,99 €

101,09000 €

165,90 €
127,45 €

80,89000 €
46,56 €
795,21 €
725,54000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 157

CODI

GFZX004P

UA

u

BFW2X006

P- 158

GFZX006P

u

BFW2X008

P- 159

GG1B000P

u

BG1B0006

P- 160

GG21052H

m

BG21052U
BGW21000

P- 161

GGZ1001P

u

BP7001P

P- 162

GGZ1002P

m

BG311003

P- 163

GGZ1003P

m

BG311004

P- 164

GGZ1006P

m

BG311001

P- 165

GJM6U010
BJM6U010

u

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

25

PREU
Altres conceptes

69,67 €

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat DN150 amb
brida als dos extrems per deixar encastat a mur
Passamurs d'acer galvanitzat DN 150 embridat als dos extrems
Altres conceptes

754,25 €

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat DN200 amb
brida als dos extrems per deixar encastat a mur
Passamurs d'acer galvanitzat DN 200 embridat als dos extrems
Altres conceptes
CPM- Subministrament, muntatge i connexionat de conjunt prefabricat
CAHORS o equivalent, format per armaris de formigó, monobloc, tipus GRC,
segons UNE-EN1169.
Referència: 0926696-3P. (Segons fitxa tècnica CAHORS)
Inclou ajudes a la descàrrega i ubicació.
CPM- Subministrament, muntatge i connexionat de conjunt prefabricat
CAHORS o equivalent, format per armaris de formigó, monobloc, tipus GRC,
segons UNE-EN1169.
Referència: 0926696-3P. (Segons fitxa tècnica CAHORS)
Inclou ajudes a la descàrrega i ubicació.
Altres conceptes
Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm, lliure d'halògens amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, tipus
FPKU-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial
i material auxiliar i de fixació necessari
Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm, lliure d'halògens amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, tipus
FPKU-H0 de Rehau o equivalent
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes
Equip de comunicacions via radio TETRA
Equip de comunicacions via radio TETRA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 166

CODI
GJMBU11A

764,25 €
695,48000 €
68,77 €
2.412,96 €

2.120,00000 €

292,96 €
5,16 €

0,04245 €
4,13 €

Altres conceptes

3,50000 €
0,68 €

4,18 €

Manòmetre d'esfera per a instal·lar en les impulsions de les bombes, tipo
molla tubular, amb vàlvula d'aïllament i purga, muntat a la tuberia i provat
Manòmetre d'esfera tipus molla tubular
Altres conceptes

4.335,82 €

IFC 300
Convertidor de cabal KROHNE
Model IFC 300 W
Allotjament de mur per a muntatge mural amb 3 x 100% diagnòstic
Detecció canonada buida, conductivitat
Incl. Programari PACTWARE
Precisió veure TDS
Alimentació elèctrica 100-230 V CA, 50/60 Hz (85-250 V) - [22 VA]
Connexió de cable 4 x M20 x 1,5
1 x M20 x 1,5 amb tap cec
Manual de funcionament Espanyol
programació Espanyol
Diagnòstic del procés Estandar
Contingut de gas, funció dels elèctrodes
perfil del cabal, temperatura.
Allotjament del conv. Estandar, plàstic
Classe de protecció IP 65/66 (NEMA 4 / 4X) segons EN 60529

0,99000 €

Altres conceptes

Conductor de coure DS Grey 2 pole per a Cabalímetre marca Kronhe (P
410-014125 Kronhe)
Conductor de coure DS grey 2 pole per a cabalímetre marca Kronhe
Altres conceptes

Subministrament i muntatge de mesurador de cabal model Waterflux 3000 de
Krohne o equivalent, DN25-150, PN16, amb les següents característques:

PREU

Model WATERFLUX 3300 W
Cap primària WATERFLUX 3000 F
model separat
Mida del mesurador DN 150 / 6 ´´
Connexió DN 150 PN 16
Longitud de muntatge 300 mm / 11,81 ´´, excl. Juntes
Material de la brida Ac. inox. 1.4301 / 1.4307
Temperatura del producte -5 ... + 70 ° C / +23 ... + 158 ° F. depenent de la
pressió.
Allotjament Xapa metàl·lica
revestiment Rilsan®
Elèctrodes Hastelloy C22
elèctrodes fixos
construcció amb 2 elèctrodes & elèctrode de referència
Classe de protecció IP 68 (NEMA 4X / 6P) segons EN 60529
Cable (senyal) 10 m / 30 ft DS
Cable (bobines) 10 m / 30 ft LIYCY
Connexió del cable Caixa de term.de ac.inox 1.4408
Premsaestopes 2 x M20 x 1,5
Instrucc. d'instal·lació multi-llenguatge
calibratge GKL
Acabat KROHNE estàndard (KROHNE Grey)

329,78 €

Suministrament i intal·lació de cable VHOV 2 pares x 1 mm2, segons oferta
SURIS Nº14001402 rev. 1
Cable VHOV 2 pares x 1 mm2
Altres conceptes

u

DESCRIPCIÓ

26

Aquametre magnètic-inductiu KROHNE
685,77000 €
68,48 €

134,15000 €
195,63 €

Suministrament i instal·lació de cable profibus 1x2x0,64
Cable profibus 1x2x0,64

UA

Pàg.:

Comunicació IO bàsica
1. Sortida de corrent HART, activa / passiva
2. Sortida impuls / est. passiva
3. Sortida estats passiva
4. Status out / control in passiva

1,34 €
0,74000 €
0,60 €
10,77 €
9,90000 €
0,87 €
26,46 €
13,18000 €
13,28 €

BJMBU11A

Totalment instal·lat i acabat.
Mesurador de cabal model Waterflux 3000 de Krohne o equivalent, DN300
(12´´), PN10
Altres conceptes

3.977,00000 €
358,82 €

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 167

CODI
GJMCU01P

UA
u

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

27

PREU

Mesurador de nivell mitjançant ultrasons en superfície, format per sensor
d'ultrasons compacte per la mesura contínua de nivell model VEGASON 62
de VEGA o equivalent, amb les següents especificacions tècniques:

2.008,29 €

Rang de mesura en líquids: 0,4 ... 8 metres
Rang de mesura en sòlids: 0,4 ... 3,5 metres

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 169

P- 170

Versió / Temperatura de procés: Junta EPDM / -40 ... 80ºC
Connexió a procés / Material: Rosca G2 PN2, DIN3852-A-B / PVDF
Electrònica: 2 fils 4 ... 20 mA / HART
Carcassa / Protecció: Plàstic / IP66 / IP67
Entrada de cable / Connector : M20x1.5 / Sense connector endollable

GM3261M

ut

u

BMY31000

P- 171

GM31351J

u

BM313511
BMY31000

Inclou també suport de muntage tipus escaire adequat per a muntage en
paret dels equips fabricat en acer 304 i contrarosca.

BJMCU01P

GJMH000P

UA

BM312612

Inclou mòdul d'ajustament i indicació local per a sensors plics model
PLICSCOM de VEGA, adequat per a tot tipus de sensors VEGA de la família
plics, VEGABAR Serie 50/60/80, VEGACAL Serie 60, VEGAFLEX Serie 60,
VEGAFLEX Serie 80, VEGAPLUS Serie 60, VEGASON Serie 60, PROTRAC,
VEGADIS 61/81 i PLICSRADIO.

Totalment instal·lat i provat.
Mesurador de nivell mitjançant ultrasons en superfície, format per sensor
d'ultrasons compacte per la mesura contínua de nivell model VEGASON 62
de VEGA o equivalent, amb les següents especificacions tècniques:

CODI

P- 172

GN12A6FB

u

1.205,68000 €
BN12A6FB

Rang de mesura en líquids: 0,4 ... 8 metres
Rang de mesura en sòlids: 0,4 ... 3,5 metres
Versió / Temperatura de procés: Junta EPDM / -40 ... 80ºC
Connexió a procés / Material: Rosca G2 PN2, DIN3852-A-B / PVDF
Electrònica: 2 fils 4 ... 20 mA / HART
Carcassa / Protecció: Plàstic / IP66 / IP67
Entrada de cable / Connector : M20x1.5 / Sense connector endollable

P- 173

P- 168

GJMCU02P

u

Mesurador de nivel sumergible WIKA Model LH-20 o equivalent, amb les
següents especificaions tècniques:

P- 174

Totalment instal·lat i provat.
Mesurador de nivel sumergible WIKA Model LH-20
Altres conceptes

GN12A6FP

u

802,61 €
BN12A6FA

1.238,97 €

Exactitud: ± 0,5% fons escala
Tensió d'alimentació: DC 10 ... 30 V
Senyal de sortida: 4 ... 20 mA, 2-fils
Rang de temperatura del medi: -10 ... + 50 ° C
Protecció contra ingressos: IP 68
Material de les parts en contacte amb el medi: Acer inoxidable 1.4571
(carcassa),
PUR (cable), PA (protector)
Rang de mesurament: 0 ... 1 bar
Connexió a procés: G 1/2 B
Longitud del cable: 15 m

BJMCU02P

u

BN12A6FC

Inclou mòdul d'ajustament i indicació local per a sensors plics model
PLICSCOM de VEGA, adequat per a tot tipus de sensors VEGA de la família
plics, VEGABAR Serie 50/60/80, VEGACAL Serie 60, VEGAFLEX Serie 60,
VEGAFLEX Serie 80, VEGAPLUS Serie 60, VEGASON Serie 60,
PROTRAC, VEGADIS 61/81 i PLICSRADIO.
Inclou també suport de muntage tipus escaire adequat per a muntage en
paret dels equips fabricat en acer 304 i contrarosca.
Altres conceptes

GN12A6FC

P- 175

GN12A6FV

BN12A6FV

458,77000 €
780,20 €

u

DESCRIPCIÓ
Rotàmetre DMF-165 de la marca Stubbe o equivalent, PVC-U/EPDM amb
flotador de PVDF, per encolar, de 5 a 60 l/h, 15DN10 PN10. Totalment
instal·lat i provat.
Sense descomposició
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, cromat, amb suport a paret (PB)
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
cromat
Part proporcional d'elements especials per a extintors
Altres conceptes
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (PB EM31351J)
Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors
Altres conceptes
Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4
(S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per
volant de fosa, model BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada
superficialment
Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4
(S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per
volant de fosa, model BVP-70R de Proinval o equivalent
Altres conceptes
Subminstrament i col.locació de vàlvula de automàtica de control de pressió
amb brides, fabricada segons la norma EN 1074, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament
automàtic, model BVP-93 de Proinval o equivalent, muntada superficialment
vàlvula de automàtica de control de pressió amb brides, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb
accionament automàtic, model BVP-93 de Proinval o equivalent
Altres conceptes
Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4
(S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per
volant de fosa, model BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada
superficialment
Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4
(S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per
volant de fosa, model BVP-70R de Proinval o equivalent
Altres conceptes
Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4
(S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per
volant de fosa, model BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada
superficialment
Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4
(S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per
volant de fosa, model BVP-70R de Proinval o equivalent
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
144,50 €

144,50 €
74,78 €
62,99000 €
0,31000 €
11,48 €
84,90 €
72,82000 €
0,31000 €
11,77 €
377,47 €

312,00000 €

65,47 €
1.542,92 €

1.397,00000 €

145,92 €
243,57 €

182,00000 €

61,57 €
170,80 €

116,00000 €

54,80 €

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 176

CODI
GN12A6FX

UA
u

BN12A6FX

P- 177

GN45APN3

u

BN45APN1

P- 178

GN45APN4

u

BN45APN4

P- 179

GN8226JA

u

BN8226JA

P- 180

GN8226JX

BN8226JX

u

DESCRIPCIÓ
Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4
(S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per
volant de fosa, model BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada
superficialment
Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2 S14/DIN F4
(S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, tancament de seient elàstic, amb accionament per
volant de fosa, model BVP-70R de Proinval o equivalent
Altres conceptes
Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC de Proinval o equivalent
equivalent, materials segons la norma UNE-EN 593, fabricada segons la
norma EN 1074, motoritzada, 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 (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) amb actuador AUMA SQ10.2/AC01.2 +
PROFIBUS DP 10 o equivalent.
Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC de Proinval o
equivalent, segons la norma UNE-EN 593, fabricada segons la norma EN
1074 , motoritzada, 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 (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) amb actuador AUMA SQ10.2/AC01.2 +
PROFIBUS DP 10 o equivalent.
Altres conceptes
Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC de Proinval o equivalent
equivalent, materials segons la norma UNE-EN 593 i fabricada segons la
norma EN 1074, motoritzada, per a muntar entre brides, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) amb actuador AUMA SQ10.2/AC01.2 +
PROFIBUS DP 10 o equivalent.
Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC de Proinval o
equivalent, segons la norma UNE-EN 593, fabricada segons la norma EN
1074, motoritzada, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) amb actuador AUMA SQ10.2/AC01.2 +
PROFIBUS DP 10 o equivalent.
Altres conceptes
Subminstrament i instal.lació de vàlvula de retenció de simple clapeta según
EN 1074-3, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de pressió nominal, tipus
BVP-71C de Proinval o equivalent, muntada superficialment.
vàlvula de retenció de simple clapeta según EN1074-3, de diàmetre nominal
150 mm, de 16 bar de pressió nominal, tipus BVP-71C de Proinval o
equivalent
Altres conceptes
Subminstrament i col.locació de vàlvula de retenció de doble clapeta, de
diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), amb assentament de EPDM, clapeta de ASTM
A351 CF8M (1.4408), model BVP-78C de Proinval o equivalent, muntada
superficialment.
Vàlvula de retenció de doble clapeta, de diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb
assentament de EPDM, clapeta de ASTM A351 CF8M (1.4408), model
BVP-78C de Proinval o equivalent

Pàg.:
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

122,39 €
P- 181

GNN2PN1Z

u

BNN2UPN7

69,00000 €

53,39 €
6.381,97 €

239,47 €
6.544,20 €

6.300,00000 €

244,20 €
397,43 €

287,00000 €

110,43 €
P- 182

GNP0DI400
BK3PD2PT

150,00000 €

DESCRIPCIÓ

u

30

PREU
Altres conceptes

164,60 €

Subministrament i muntatge de bomba horitzontal en cambra seca tipus
APP21-65 C de Sulzer o equivalent. Tot incòs inclús petit material de
muntatge i posta en marxa.
Bomba horitzontal en cambra seca tipus APP21-65 C de Sulzer o equivalent
Bomba centrífuga d'una etapa de succió final
Requisit de qualitat
CE 2006/42 / CE
EN ISO 5199: 2002 Classe II
Bomba i accessoris
Grau d’acceptació del rendiment hidràulic

15.038,87 €

ISO 9906: 2012 / HI 14.6-2011 grau 2B
Eficiència garantida
Impulsor
Tipus de rodet: tancat
Materials de construcció
Cas de voluta: acer dúplex (ASTM A890 3A)
Impulsor: acer dúplex (ASTM A890 3A)
Aliatges no colats mullats: 316 SS o superior
Eix: acer dúplex (EN1.4460 / AISI 329 / SS2324)
Carcassa del coixinet: Fosa de color gris (ASTM A48 CL35B)
Tractament de superfícies
Mètode de pintura: estàndard, corrosivitat atmosfèrica C4, ISO 12944-2
Tonalitat de color: gris clar (NCS1700)
Cas de voluta
Perforació de brides: EN 1092-1 PN16
Segell d'eix
Tipus d’unitat de segellat: càmera de segellat oberta única i preparada
(MS71)
Líquid de segellat de l'eix: Sense fluid (N)
Tipus de segell mecànic: Sulzer, TB1
Cos de segell mecànic: 316/329 SS
Material del segellat de l’eix: SiC / SiC
Material elastòmer de segellat de l’eix: EPDM, etilè propilè
Unitat de rodament
Tipus de lubricació de coixinets: Greix
Aïllament del coixinet: segell de laberint estàndard
Acoblament
Factor de servei d'acoblament: 1,00
Mida de l’acoblament: Rex Viva VS130
Protecció d'acoblament: acer galvanitzat pintat
Placa base
Tipus de placa base: placa base estàndard per a bomba i motor (STD)
Material de la placa base: acer al carboni
Equipament de la placa base: cargol de fonament, rejuntat
Embalatge
Tipus d'embalatge: caixa (buit embarcat)
Motor
Detall del motor: ABB M3BP 2 pols 22kW IP55 IE3 180M Fosa muntada al
peu
Tensió nominal del motor: 400 VD
Codis d'opció inclosos amb motor
107: Pt100 de 2 fils en rodaments.
445: Pt100 de 2 fils d’estat
Altres conceptes

6.142,50000 €

314,60 €

Pàg.:

Subministrament i instal·lació peanya de recollida de vessaments amb una
capacitat màxima de 400 l
Cubeta retenció de polietilè d'alta densitat per a a una elevada resistència als
productes químics. Reixeta removible en acer recobert de plàstic.
Resistència a la càrrega de fins a 1500kg. Capacitat retenció 100%. Volum
retenció: 400L.
Altres conceptes

14.224,00000 €

814,87 €
840,12 €
765,00000 €

75,12 €

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 183

CODI
GNP1E023

UA
u

BCB12B0T2

BCB12B0Z7
BNP1E022

P- 184

GNPOD400

BG312320
BJMCU01P

u

DESCRIPCIÓ
Bomba d'esgotament sumergible tipus AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM de
sulzer o equivalent, amb grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de
partícules 10 mm i impulsor tipus semiobert, col·locada
MÒDUL CA462 PER A SUPERVISIÓ D'ELÈCTRODES DE TEMPERATURA
(PTC-BIMETAL) I HUMITAT (ELÈCTRODE DI) DE BOMBES. PILOTS LED.
2 SORTIDES NC ALARMA TEMP. I HUMITAT.
SORTIDA NC
BLOQ.BOMBA. ALIMENT 110-230VAC
Pedestal DN 65 AS/MF
Bomba d'esgotament sumergible tipus AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM de
sulzer o equivalent
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació d'un dipòsit vertical model RD400s de
ROTOPLAST o equivalent de PEAD de 400 L de capacitat, ø 830mm i h
1065mm, color negre, per l'emmagatzemtage d'hipoclorit sòdic al 0,6%,
provist de 3 tubuladures DN50 a la part inferior (buidat, GRG i sortida)
situades a angle de 90º, 1 tapa de 300 mm de diàmetre, 3 tubuladures (2
DN50 i 1 DN32) a la part superior: una pel nivell digital mínima/màxima per
contrapes, una pel nivell analògic i una altra per l'entrada de producte.
S'inclou l'aprovisionament i muntatge dels nivells digitals magnètics (minima i
màxima) amb sistema de politges i visor vertical i el muntatge dels nivells
analògics (d'ultrasons i pressostat). Cablejat i connexió a armari elèctric
inclosos per tots els nivells. Muntatge manual, incloent p/p accessoris. Tot
muntat i provat.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Mesurador de nivell mitjançant ultrasons en superfície, format per sensor
d'ultrasons compacte per la mesura contínua de nivell model VEGASON 62
de VEGA o equivalent, amb les següents especificacions tècniques:

Pàg.:
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PREU
1.807,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 185

199,00000 €
1.280,00000 €
111,29 €
4.174,95 €

P- 186

GNZ116F8

u

BJWMR08B
BNZ116FC

25,76000 €

P- 187

GNZ116FV

u

2.411,36000 €
BJWMR08A
BNZ116FV

P- 188

Inclou mòdul d'ajustament i indicació local per a sensors plics model
PLICSCOM de VEGA, adequat per a tot tipus de sensors VEGA de la família
plics, VEGABAR Serie 50/60/80, VEGACAL Serie 60, VEGAFLEX Serie 60,
VEGAFLEX Serie 80, VEGAPLUS Serie 60, VEGASON Serie 60,
PROTRAC, VEGADIS 61/81 i PLICSRADIO.

BJMCUO3P
BK3PD400

u

BJWMR08A
BNZ116F0

Versió / Temperatura de procés: Junta EPDM / -40 ... 80ºC
Connexió a procés / Material: Rosca G2 PN2, DIN3852-A-B / PVDF
Electrònica: 2 fils 4 ... 20 mA / HART
Carcassa / Protecció: Plàstic / IP66 / IP67
Entrada de cable / Connector : M20x1.5 / Sense connector endollable

BJMCUO2P

GNZ116F7

UA

217,00000 €

Rang de mesura en líquids: 0,4 ... 8 metres
Rang de mesura en sòlids: 0,4 ... 3,5 metres

Inclou també suport de muntage tipus escaire adequat per a muntage en
paret dels equips fabricat en acer 304 i contrarosca.
Sistema de nivell per politja marca STÜBBE compost per: 2 angles de PVC-U
amb guia de cordill interna (codi article 140637), 1 flotador de DN40mm fet en
PP (codi article 140822), 1 contrapes magnètic de DN40mm fet en PVC-U
(codi article 139512) i un cable de PTFE color blanc (codi article 140201).
Visor Sistema Nivell Mínima-Màxima fet a partir de tub de PVC transparent
Dipòsit vertical model RD400s de ROTOPLAST -o similar- de PEHD de 400 L
de capacitat, ø 830mm i h 1065mm, color negre, per l'emmagatzemtage
d'hipoclorit sòdic al 0,6%, provist de 3 tubuladures DN50 a la part inferior
(buidat, GRG i sortida) situades a angle de 90º, 1 tapa de 300 mm de
diàmetre, 3 tubuladures (2 DN50 i 1 DN32) a la part superior: una pel nivell
digital mínima/màxima per contrapes, una pel nivell analògic (reaprofitat) i
una altra per l'entrada de producte.
Altres conceptes

CODI

GNZ116FX

u

BJWMR08A
BNZ116FX

DESCRIPCIÓ
Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o
equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat superficialment
Part proporcional de junts, passadors i cargols per maniguet DN150, PN 16.
Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69, amb virolla
interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal
Altres conceptes
Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o
equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat superficialment
Part proporcional de junts, passadors i cargols per maniguet DN200, PN 16.
Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69, amb virolla
interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal
Altres conceptes
Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o
equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment
Part proporcional de junts, passadors i cargols per maniguet DN150, PN 16.
Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69, amb virolla
interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal
Altres conceptes
Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de Proinval o
equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat superficialment
Part proporcional de junts, passadors i cargols per maniguet DN150, PN 16.
Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69, amb virolla
interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
387,77 €

109,00000 €
213,00000 €

65,77 €
726,64 €

321,00000 €
330,00000 €

75,64 €
317,73 €

109,00000 €
145,00000 €

63,73 €
348,63 €

109,00000 €
175,00000 €

64,63 €

130,68000 €
P- 189
38,50000 €
869,00000 €

P- 190

P- 191

699,65 €

GR11R150

GR3P1C16

GR71370G

BR4U1G00

m2

m3

m2

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor
Altres conceptes

0,14 €

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita
Altres conceptes

3,26 €

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N,
amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de
500 a 2000 m2, i la primera sega
Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N
Altres conceptes

0,14 €

3,26 €

0,56 €

0,19250 €
0,37 €

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 192

CODI
GS1AXFE1

UA
u

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de calderí hidropneumàtic vertical model 1.400
AHN-P-10 bar de IBAIONDO o equivalent, de les seguents característiques:

Pàg.:
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PREU

P- 193

GS1BR010

u

BJM3R010
BJWMR080
BN12R110

P- 194

GS1BR32A
BJWMR08A
BN12A6AA

u

Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa pas nominal amb brides DN
50 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef D-060o equivalent, fabricada segons la
norma EN 1074 i muntada sobre canonada composat per ventosa trifuncional
amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres i vàlvula comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent, amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i complemetents per al
seu muntatge, completament instal·lat i provat.
Ventosa trifuncional de doble cos amb brida, DN 50 mm pas nominal, amb
cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, tipus
Ari Shelef D-060 o equivalent
Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN
50 mm, PN 16, muntada sobre canonada
Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50
mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de maniguet antivibratori DN 150 amb anelles
per controlar allargament màxim i mínim, completament instal·lat i provat.
Part proporcional de junts, passadors i cargols per maniguet DN150, PN 16.
Maniguet elàstic proflex simple ona amb brides, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, model BVP-04-SO de Proinval o equivalent, amb
orelleres de restricció de màx i min.

NÚMERO

CODI

UA

6.475,68 €
P- 195

Model 1.400 AHN-P-10 bar
Tipus antiariet amb membrana
Capacitat (lts.) 1.400
Dimensions (mm.) Ø1.000 x 3.075
Pes (kg.) 430
Acer S275JR s / EN-10025
posició Vertical
Pressió màxima de servei (bar) 10,0
Pressió de prova (bar) 15,0
Brida de connexió d'aigua DN-150 s / EN-1092-1
color VERMELL
Tipus d'aigua Aigua Neta
Directiva 2014/68 / UE
components:
Boca d'home No disposa
membrana EPDM
Sistema indicador de nivell d'aigua Tub de metacrilat
manòmetre Inclòs
Vàlvula d'inflat inclosa
Altres característiques:
Acabat exterior: Estàndard
1.- Imprimació de 10 micres d'epoxi de dos components
2.- Aplicació final de 50 micres d'esmalt de poliuretà Gruix final mínim: 60
micres
Acabat interior: Estàndard
No té recobriment intern
Inclosos tots els materials necessaris pel seu muntatge, completament
instal·lat i provat. Inclosa legalització.
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

GS1VPNZ1

u

BN7Z3N0Z
BN7Z3N1X

P- 196

GS8A001Z

u

BLXECA0Z

P- 197

GS9AU020A

u

BJIMARRAA
6.475,68 €
458,94 €

P- 198

P- 199

GXXESCA

GXXFINE

m

m2

336,99000 €

8,82000 €

P- 200

GXXPLAT

m2

73,50000 €

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

PREU
Altres conceptes

35,99 €

Subministrament i muntatge analitzador de clor CL4 de MicroChem o
equivalent, analitzador clor lliure residual o clor total, rang 0,03 - 10mg/l.Tot
inclòs adaptació a bombes d'arrossegament. inclús muntatge i posta en
marxa.
analitzador de clor CL4 de MicroChem o equivalent, analitzador clor lliure
residual o clor total, rang 0,03 - 10mg/l.
Connexió i adaptació de l'analitzador per a bombes d'arrossegament
Altres conceptes

6.577,61 €

Subministrament i col.locació de polipast elèctric de ganxo de 2 velocitats i
amb carretò d'empenta, amb guiatge permanent, d'1 ramal, capacitat de
càrrega fins a 2000 kg, alçària d'elevació fins 3 m, alimentació elèctrica
trifàsica 400 V 50 Hz, amb cos de fosa, fre de seguretat, reductor
d'engranatges epicicloidals, cadena de càrrega d'acer galvanitzat i ganxos de
suspensió i de càrrega d'acer amb gatell de seguretat. Amb comandament
d'aturada d'emergència. Totalment instal·lat i probat.
Polipast elèctric de ganxo de 2 velocitats i amb carretò d'empenta, amb
guiatge permanent, d'1 ramal, capacitat de càrrega fins a 2000 kg, alçària
d'elevació fins 3 m, alimentació elèctrica trifàsica 400 V 50 Hz, amb cos de
fosa, fre de seguretat, reductor d'engranatges epicicloidals, cadena de
càrrega d'acer galvanitzat i ganxos de suspensió i de càrrega d'acer amb
gatell de seguretat
Altres conceptes
Subministrament i instal.lació de pressòstat per a un rang de pressió de 0-20
bar, tipus Telemecanique SML-A o equivalent., inclosos p.p de materials
auxiliars, completament instal.lat i provat
Pressòstat per a un rang de pressió de 0-20 bar, tipus Telemecanique SML-A
o equivalent.
Altres conceptes
Subministrament, transport i col·locació d'escala metàlica formada per
estructura a base de 2 IPE80 d'acer galvanitzat, esglaonat en
contrapetjada format per pletines 27/2/20 cm i petjada a base de xapa
estrida tipus tramex d'acer galvanitzat. incloent p.p. de soldadures, unions
i ancorates als elements d'obra civil, totalment acabada
Sense descomposició
Subministrament i instal·lació de finestra d'alumini de dues fulles, anoditzada
en blanc, inclos p.p. d'accessoris, mitjans auxiliars, abocaaigues, totalment
col·locada
Sense descomposició
Subministrament i instal·lació de plataforma metàl·lica formada per perfils
IPE-120, presilles de 1910x150 mm i 12 mm d'espessor, rigiditzadors en
tots els ´´plans verticals formant ´´creus de sant andres´´ a base de
perfils LPN 80X80X10, pilars a base de 2 HEB de 100 mm, terra format per
tramex 30/3 mm, tot en acer galvanitzat en calent segons plànols, amb
soldadura a tope, incloent p.p. de plaques d'ancoratge, peces
auxiliars així com probes necessaries prefinides per la direcció
facultativa, totalment acabada
Sense descomposició

39,63 €
P- 201

GXXREIX

219,99 €

m2

109,00000 €
75,00000 €
P- 202

GXXVIDR

m2

34

Subministrament i instal·lació de protecció per a finestra metal·lica,
incloent preparació i col·locació i en el parament vertical, acabat galvanitzat
en calent, totalment col·locada.
Sense descomposició
Subministrament i instal·lació de vidre armat de 6-7 mm d'espessor amb
malla de 25x25 mm, en finestra d'aluminit, totalment col·locat.

5.800,00000 €
400,00000 €
377,61 €
3.901,67 €

3.493,00000 €

408,67 €
191,12 €

160,89000 €
30,23 €
221,34 €

221,34 €
149,44 €

149,44 €
203,01 €

203,01 €
223,51 €

223,51 €
38,42 €

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 203

CODI

GZ02003A

UA

UT

B060U310
G222U102

G4D0U010

P- 204

GZ02003B

UT

B065EV1C
MT11ARF010G
MT11VAR10A
G4D0U010

P- 205

GZ02003C

UT

B060U310
G222U102

G4D0U010

P- 206

GZ4000LG

u

BNHH031B
BNHH031C

P- 207

GZ40007LG

B0A75800
BFA1464P
BFWA1440

m

Pàg.:
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PREU
Sense descomposició

38,42 €

Massis d'ancoratge vertical segons plànols en canonades de dn <250 i
pressio de treball fins a 16 bar, incloent excavacions, transport de restes a
abocador i reblert compactat al 95% pm de material procedent de l'excavació
Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
Excavació de qualsevol tipus de terreny en desmunt, en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Altres conceptes

141,48 €

Pericó registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 100x100x60 cm,
amb tapa prefabricada de formigó armat per a control de les sondes de nivell,
amb tub de protecció de la sonda front moviments sobtats de l'aigua, anclat
convenienment. Totalment instal.lat i en funcionament.
Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IV+Qa
Tapa de formigó armat prefabricat, 118x118x15 cm.
Conjunt d'elements necessaris per garantir l'estabilització de la sonda de
nivell
Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Altres conceptes
Massis d'ancoratge horitzontal segons plànols en canonades de dn <250 i
pressio de treball fins a 16 bar, incloent excavacions, transport de restes a
abocador i reblert compactat al 95% pm de material procedent de l'excavació
Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
Excavació de qualsevol tipus de terreny en desmunt, en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació d'alimentació de l'analitzador amb 2 bombes
centrífugues horitzontals Calpeda model MXH 202E o equivalent (una en
servei i una en reserva), per a 2 m3/h a 20 mca, potència nominal 0,45 kW,
400 Vac, IP55. inclós picatge, tuberies de retorn a dipòsit i valvuleria.
Totalment instal·lat i acabat.
Bomba centrífuga horitzontal Calpeda model MXH 202E o equivalent, per a 2
m3/h a 20 mca, potència nominal 0,45 kW, 400 Vac, IP55.
Conjunt de canonades amb el corresponent picatge i canonades
d'alimentació de l'analitzador i de retorn a dipòsit
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de tub de PVC-U de 20 mm de diametre
nominal exterior, de 16 bar de pressio nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 amb grau de dificultat mitja i col.locat superficialment, inclos
p.p. accessoris. Tot muntat i provat.
Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior
Tub de PVC-U de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 208

CODI
GZ40008LG

85,98180 €

B0A75E00
BFA1654P

9,44737 €

BFWA1640

41,92714 €
4,12 €

P- 209

GZ40009LG

UA
m

u

B0A75800
BFA1464P

431,04 €

BFWA1440
41,99400 €

102,30000 €
127,00000 €

P- 210

41,92714 €
117,82 €

GZ40011LG

u

BN8JD560

325,05 €
P- 211

GZ40012LG

u

242,09060 €
31,56406 €

41,92714 €
9,47 €
1.537,97 €

GZ40013LG

Subministrament i instal·lació de tub de PVC-U de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressio nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 amb grau de dificultat mitja i col.locat superficialment, inclos
p.p. accessoris. Tot muntat i provat.
Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior
Tub de PVC-U de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de materials varis de PVC, per a complements
de la instal·lació. Tot muntat i provat.
Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior
Tub de PVC-U de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de válvula de retencio de bola, segons la norma
UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 20 (per a tub de 25 mm
de diametre nominal ), de 10 bar de pressio nominal, cos de PVC-U i
tancament de cautxu fluorat FPM, muntada superficialment.
Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en
Y, per a encolar, DN 20 (per a tub de 25 mm de diàmetre nominal ), de 10 bar
de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament de cautxú fluorat FPM
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de material plastic, Stübbe
model C-200 o equivalent, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies,DN 15(per a tub de 20 mm ), de 16 bar de pressio nominal,
cos i bola de PVC- U, portajunts roscat , tancament de teflo PTFE i junts
d'estanqueitat de cautxu fluorat FPM, accionament per maneta.
Totalment instal·lat i acabat.
Vàlvula de bola de material plàstic, Stübbe model C-200, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20
mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat ,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM,
accionament per maneta
Altres conceptes

BN3G5M15

P- 212

DESCRIPCIÓ

u

872,00000 €

Subministrament i instal·lació de Filtre en Y amb malla de 0,8 mm, PVC-C
FPM+GF+ model 305/306 o similar, cos transparent, 25DN20, per encolar,
p.p.accessoris i suports.

Pàg.:
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PREU
27,31 €

0,49000 €
1,45860 €
0,37800 €
24,98 €
1.335,33 €
9,02000 €
201,60000 €
16,15000 €
1.108,56 €
114,95 €

48,35000 €

66,60 €
125,49 €

63,24000 €

62,25 €
334,46 €

300,00000 €
365,97 €

Totalment muntat i acabat.
Filtre en ´´Y´´ amb mall de 0,8 mm, PVC-C FPM +GF+ model 305/306 o
similar, cos transparent, 25DN20, per encolar, p.p. accessoris i suports.
Altres conceptes

BNE05300

25,85 €
P- 213
0,41000 €
0,85680 €
0,25500 €
24,33 €

GZ40015LC

BNM922AC

u

Subministrament i instal·lació de sistema ECO cabinet per a equips de
bombatge de productes químics tipus DSS ECO 2 PVC-WP de Grudfos o
similar
Sistema ECO cabinet per a equips de bombatge de productes químics tipus
DSS ECO 2 PVC-WP de Grudfos o similar
Altres conceptes

246,59000 €
87,87 €
1.620,28 €

1.433,60000 €
186,68 €

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 214

CODI
GZ40015LT

UA
u

BNM9227T

BNM922AT

P- 215

GZ40016LG

u

GZ40017LG

u

GZ40018LG

u

GZ40019LG

BN7625D8

Subministrament i instal·lació de valvula de retencion de bola, Stubbe modelo
KRV-360, segun la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a encolar,
DN 10 (per a tub de 16 mm de diàmetre nominal), de 16 bar de pressió
nominal, cos de PVC-U i tancament de cautxú fluorat FPM, muntada
superficialment.

Subminstrament i instal·lació de vàlvula de bola de material plastic, Stübbe
model C-200 o equivalent, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies,DN 10(per a tub de 16 mm ), de 16 bar de pressio nominal,
cos i bola de PVC-O, portajuntes roscat+bloq, tancament de teflon PTFE i
juntes d'estanquitat de cautxu fluorat FPM, accionament per maneta, montada
superficialment.
Totalment muntat i acabat
Vàlvula de bola de material plàstic, Stubbe model C-200 segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 10 (per a tub de 16
mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-O, portajuntas roscat +
bloq, tancament de tefló PTFE i juntes d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM,
accionament per maneta
Altres conceptes

BN3G539P

P- 218

Subministrament i instal·lació de Filtro colador en forma de Y para encolar,
modelo Strainer SF 305 de Stubbe, 20DN15, PN10, PVC]U
 / FPM, pas de
mallat de 0,5 mm

Totalment muntat i provat
Vàlvula de retenció de bola, Stubbe model KRV-360, segons la norma
UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a encolar, DN 10 (per a tub de 16 mm
de diàmetre nominal), de 16 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i
tancament de cautxú fluorat FPM
Altres conceptes

BN8J464P

P- 217

Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora de 7.5 l/h de cabal
màxim, model DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG, boles ceràmiques,
de Grundfos o similar, boles ceràmiques, relació de regulació 1:3000, amb
regulació electrònica automàtica lineal mitjançant entrada 4-20 mA externa,
inclús cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i injecció,
connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.
Bomba dosificadora de 7.5 l/h de cabal màxim, model DDA 7.5-16
FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG, boles ceràmiques, de Grundfos o similar,
relació de regulació 1:3000, amb regulació electrònica automàtica mitjançant
entrada 4 -20 mA externa, fins i tot cables de senyals i alimentació, vàlvules
aspiració i injecció, connexions (4x6, 6x8 o p.p. accessoris, de preu alt.
Petit material com per exemple cables de senyals i alimentació, vàlvules
aspiració i injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), etc.per el muntatge i
comandanet de la bomba
Altres conceptes

Totalment muntat i acabat.
Filtre colador en forma de Y per a encolar, model Strainer SF 305 de Stubbe,
20DN15, PN10, PVC-U / FPM, pas de malla de 0,5 mm.
Altres conceptes

BNE220PC

P- 216

DESCRIPCIÓ

u

Subminstrament i instal·lació de vàlvula contra pressió marca Stübbe model
DHV-718 o similar, cos de PVC-U DN8, PN10, diafragma PTFE i junta FKM,
connexions per enllac roscat, tarada a 3 bar, inclos p.p.accessoris i suports.
Totalment muntat i acabat
Vàlvula contra pressió marca Stübbe model DHV-718 o similar, cos de
PVC-U DN8, PN10, diafragma PTFE i junta FKM, connexions per enllaç
roscat, tarada a 3 bar, inclòs p.p.accessoris i suports.
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
2.332,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 219

CODI
GZ40020LG

UA
m

B0A75A08
BFPT0608
BFWX0608
BFYX0608
1.796,00000 €
P- 220

GZ40021LG

u

327,20000 €

209,45 €
118,35 €

GZ40025LG

PA

93,51000 €
24,84 €
108,10 €

P- 222

GZ400A5LT

u

88,21000 €
BNM922AT
19,89 €

BNM92AAT

92,08 €

P- 223

GZ400A5LZ

Subministrament i instal·lació de canonada flexible de tefló de 6*8 mm, inclòs
p.p. accessoris. Tot muntat i provat
Abraçadora plàstica PP +GF+ de 8 mm diàmetre intern
Canonada flexible de tefló de 6*8 mm.
Accessori tub tefló 6x8 mm
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de tefló a pressió, de 6x8
mm de diàmetre nominal interior/exterior.
Altres conceptes
Subministre i instal·lació de manòmetre amb carcassa d'acer inoxidable de
diàmetre 70 mm, de 0 a 6 bar, amb separador cos PVC-U membrana de
teflon, conexió 1/2´´ BSP, inclós p.p. accesoris i suports.
Tot provat i acabat
Manòmetre amb carcassa d'acer inoxidable de ø63 mm, de 0 a 6 bar, amb
separador cos PVC-U membrana de tefló, connexió 1 / 2'' BSP, fins i tot p.p.
accessoris i suports.
Altres conceptes

BK25S230

P- 221

DESCRIPCIÓ

u

Partida alçada d'abonament íntegre per a les proves finals de funcionament
de la instal·lació, inclou ajustaments i posada en servei, curs funcionalitat i
manteniment al personal de la planta/instal·lació.
Sense descomposició
Subministrament i instal·lació de Bomba dosificadora per a la injecció d'àcid
desincrustant 7.5 l/h a 16 bars, o similar amb regulació manual de polsos amb
entrada senyal de nivell rezctiu, inclos, vàlvues d'aspiració impulsió i suports ,
tipus DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG, de Grudfos o equivalent,
boles ceràmiques, relació de regulació 1:3000, amb regulació electrònica
automàtica lineal mitjançant entrada 4-20 mA externa, inclús cables de
senyals i alimentació, vàlvules aspiració i injecció, connexions (4x6, 6x8 o
9x12), p.p. accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.
Petit material com per exemple cables de senyals i alimentació, vàlvules
aspiració i injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), etc.per el muntatge i
comandanet de la bomba
Bomba dosificadora tipus DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG per a la
injecció d'àcid desincrustant 7.5 l/h a 16 bars, de Grudfos o equivalent.
vàlvules aspiració i injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris,
de preu alt.
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora tipus DDA 7.5-16
FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG per a la injecció d'aigua 7.5 l/h a 16 bars, de
Grudfos o equivalent, amb regulació manual de polsos amb entrada senyal de
nivell reactiu, inclos, vàlvues d'aspiració impulsió i suports

Pàg.:
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PREU
22,93 €
0,12980
4,59000
4,74720
4,42000

€
€
€
€

9,04 €
357,88 €

306,52000 €

51,36 €
2.254,81 €

2.254,81 €
2.330,57 €

327,20000 €

1.796,00000 €

207,37 €
2.330,57 €

63,82000 €

28,26 €
170,49 €

142,27000 €

28,22 €

BNM922AT
BNM92AAZ

, boles ceràmiques, relació de regulació 1:3000, amb regulació electrònica
automàtica lineal mitjançant entrada 4-20 mA externa, inclús cables de
senyals i alimentació, vàlvules aspiració i injecció, connexions (4x6, 6x8 o
9x12), p.p. accessoris.
Totalment instal·lat i acabat.
Petit material com per exemple cables de senyals i alimentació, vàlvules
aspiració i injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), etc.per el muntatge i
comandanet de la bomba
Bomba dosificadora tipus DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG per a la
injecció d'aigua 7.5 l/h a 16 bars, de Grudfos o equivalent. vàlvules aspiració i
injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris, de preu alt.

327,20000 €

1.796,00000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 224

CODI

HGD1222E

UA

u

B1ZGP220
B1ZGYD10

P- 225

HQUA001LG

u

BQU2QJ0P

P- 226

HQUA00ALG

u

BQUA001LG

Pàg.:

DESCRIPCIÓ
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

Altres conceptes

207,37 €

CODI
B051161P

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el
desmuntatge inclòs
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm, per a seguretat i salut
Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra,
per a seguretat i salut
Altres conceptes

28,38 €

BAAT001P

PREU

Subministrament i instal·lació de renta-ulls d'emergència autònom, funciona
mitjançant caiguda per gravetat; a l'obrir la comporta surt el flux d'aigua que
està assegurat durant 15 minuts. Capacitat 34 litres.
Es pot ancorar a la paret (inclou suport) i transportar gràcies a la seva nansa
superior.
Totalment instal·lat i provat.
Renta-ulls d'emergència autònom, funciona mitjançant caiguda per gravetat;
a l'obrir la comporta surt el flux d'aigua que està assegurat durant 15 minuts.
Capacitat 34 litres.
Es pot ancorar a la paret (inclou suport) i transportar gràcies a la seva nansa
superior.
Altres conceptes
Dutxa i rentaulls de peu, ruixador i recollidor. Mod 4220 o equivalent.
Dutxa renta-ulls
Altres conceptes

12,44000 €

P- 231

4,49000 €

KDNZ500E

UA

u

BDNZ5000
D0701821

11,45 €
213,32 €

P- 232

u

BDNZ50DP
D0701821

195,00000 €

18,32 €

KDNZ50DP

P- 233

KDZZ001P

u

1.559,29 €
1.000,00000 €
559,29 €
BEP1001P

P- 227

JGV19101

u

BVAG9101

P- 228

K8B2001P

m2

B8ZA010P

P- 229

KAFA3504

u

B7J50010
B7J50090
BAFA3304

P- 230

KAZZ001P

B0111000
B031002P

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT
Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT
Altres conceptes
Formació de capa de protecció anticarbonatació en elements de formigó i
morter, mitjançant dues mans (fons i acabat) amb revestiment elàstic a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, Masterprotect 325 EL''Basf'',
impermeable al diòxid de carboni i permeable al vapor d'aigua, color gris,
textura llisa, aplicat amb corró, rendiment: 0,2 kg / m² cada mà. Fins i tot p/p
de preparació de la superfície suport. Inclou: Neteja de la superfície suport.
Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.
Revestiment elàstic a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
MasterProtect 325 EL''BASF'', impermeable
Altres conceptes
Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x230 cm, elaborada
amb perfils de preu mitjà
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent
Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2, elaborada
amb perfils de preu mitjà
Altres conceptes
Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0.80x0.80 m., realitzada en xapa
galvanitzada de 4 mm. de gruix, inclús marc i ferramentes, nansa d'obertura i
punt per col·locar cadenat, col·locat.
Aigua
Sorra de riu (0-5mm)

618,00 €
600,00000 €

P- 234

KNE3A8FP

u

18,00 €
8,55 €

2,13600 €

BNE3AAFP

P- 235

KQN2U001

m

6,41 €

DESCRIPCIÓ
Ciment pòrtland amb putzolana CEM II / a-p 32.5 R, segons norma UNE-EN
197-1: 2000, A granel.
Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0.80X0.80 M., Realitzada en xapa
galvanitzada de 4 mm. De gruix, inclús marc i ferramentes.
Altres conceptes
Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de
ciment 1:4
Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra
Altres conceptes
Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x40 cm, col·locat amb morter de
ciment 1:4. Totalment executat.
Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x40 cm
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra
Altres conceptes
Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model tipus-0 de
Aeraspirator o similar, capaç de renovar un cabal d'aire de 60 m3/h, calculat
sobre velocitat mitjana de vent de 2,5 m/s, fabricat en xapa galvanitzada, amb
coll llarg de 350 mm i de 124 mm de diàmetre. Fins i tot obertura de forat en
forjat, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra en col·locació.
Extractor d'aire dinàmic tipus venturi per ventilació interior, de 200 mm. De
diàmetre, capaç de renovar un cabal d'aire de 50 m3 / h.
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de filtre tipus carxofa que consisteix en tub de
malla d'acer galvanitzat de pas suficientment gran com per evitar que es
puguin introduir fulles i altres elements a l'interior de la canonada de captació
(apte per a diàmetre de tub de DN300)
Filtre tipus carxofa que consisteix en tub de malla d'acer galvanitzat de pas
suficientment gran com per evitar que es puguin introduir fulles i altres
elements a l'interior de la canonada de captació (apte per a diàmetre de tub
de DN300)
Altres conceptes
Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer inoxidable AISI-316L, de 25 mm de
diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, col·locats encastats
en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
Sense descomposició

Pàg.:
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PREU
1,92050 €
259,27000 €
54,22 €
30,13 €
20,56000 €
0,69979 €

8,87 €
66,82 €
36,65000 €
4,37369 €

25,80 €
221,55 €

172,84000 €
48,71 €
144,62 €

112,50000 €

32,12 €
236,90 €

236,90 €

478,59 €
P- 236

KQN2U00P

u

1,74120 €
4,06350 €
B0A62H90
BDKZU591

433,32000 €

39,47 €
315,43 €

0,00163 €
0,01360 €

P- 237

KQNZ002P

u

Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m d'alçada amb
un total de 5 graons, 1 graó cada 20 cm. D'uns 55 cm d'ample per ancorar en
el formigó, amb passamans quadrats de 50x50x6 mm i una distància entre
aquests de 0,45 m. L'escala d'allarg està formada per dos peus injectats de
PRFV amb 2 taladres de M12 en cada peu.
Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella
Allarg d'escala de PRFV d' 1,0m d'alçada amb 5 graons cada 20 cm. D'uns
55 cm d'ample per ancorar al formigó.
Altres conceptes
Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de sortida de 6,10 metres
de llarg total i 520 mm d'ample, distància entre esglaons de 280 mm, en
alumini anoditzat, per a un muntatge fix segons norma
DIN-18.799-1''escaleras fijas para construcciones de obra''. Basada en
mòduls prefabricats que compleixen al màxim amb les normatives DIN-18799
Sense descomposició

267,15 €

5,68000 €
215,00000 €
46,47 €
2.140,18 €

2.140,18 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 238

P- 239

P- 240

CODI
L1040000D

L21JU701

NDKZU542

UA
ml

u

u

BF1E0004

P- 241

NDKZU543

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

41

PREU

Construcció de secció tipus prisma de 04 tubs corrugats DN 90 en calçada,
formada per:Excavació de rasa de 104 cm de fons per 40 cm d´amplada com
a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa.Càrrega i transport de terres
sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 90 mm
de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubrificant
interior, protegit amb un dau de formigó de resistència 175Kg/cm2.Col·locació
de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, separadors de polietilé
cada 1 ml i maniguets d'unió.Rebliment i piconatge de rasa, amb material
granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95 % del pm.Totalment executat i acabat.
Sense descomposició
Desmuntatge per a substitució de peces de caldereria, amb desmuntatge
d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclós tall de canonades de fosa.
Altres conceptes
Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta amb tub i
colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent, format per 1,10 metres aprox.
de tub Ø 100 mm amb placa soldada de subjecció a la llosa superior de
l'arqueta, amb 4 orificis de 12 mm de diametre, rematat al seu extrem superior
per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de 180º amb l'orifici de
sortida tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de diametres
inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total superior al 40% de la
superfície de la xapa.
Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats
en calent, format per 1,1 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa de
subjecció a la llosa superior de l'arqueta, rematat al seu extrem superior per
dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de 180º amb l'orifici de
sortida tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de diametres
inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total superior al 40% de la
superfície de la xapa.
Altres conceptes

32,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 243

P- 244

P- 245

BF1E0005

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta amb tub i
colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent, format per 1,40 metres aprox.
de tub Ø 100 mm amb placa soldada de subjecció a la llosa superior de
l'arqueta, amb 4 orificis de 12 mm de diametre, rematat al seu extrem superior
per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de 180º amb l'orifici
de sortida tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de
diametres inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total superior al
40% de la superfície de la xapa.
Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats
en calent, format per 1,4 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa de
subjecció a la llosa superior de l'arqueta, rematat al seu extrem superior per
dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de 180º, que formen un
colze de 180º amb l'orifici de sortida tallat a 45 graus incloent una xapa
perforada, amb forats de diametres inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície
de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.
Altres conceptes

NJMPPT01

BJMPPT02

U

Subministrament, instal·lació i comprovació del transmissor de pressió de
0.25 bars amb sortida 4.20 mA precissió 0,1%.
Totalment instal·lat i provat.
Mesurador de pressió S-20 marca wika o similar 4..20mA tipus CVA Ref.
OF34873 REV.4 o equivalent.

PAAUSTA

u

u

u

P- 246

PAZZ251P

PA

52,17 €

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal.lació de interruptor de nivell per a aigua residual amb
format ''estandar'' (necessita contrapès per a commutar quan s'aconsegueix el
nivell al qual està instal·lat). sortida a 2 fils (no) amb cable de 10m
Sense descomposició
Subministrament i instal.lació de contrapès per a interruptor de nivell tipus abs
ks
Sense descomposició
Partida alçada a justificar per a la connexió del desguas del nou dipósit a
xarxa existent de desguas dels dipòsits de La Granada (alternatiament
construcció d'un pou de drenatge)
Sense descomposició
Partida d'abonament integre per a seguretat i salut al Projecte constructiu per
la renovació de l'abastament de La Granada
Sense descomposició
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PREU
50,03 €

50,03 €
13,05 €
13,05 €
772,50 €

772,50 €
24.589,52 €
24.589,52 €

254,03 €
P- 247

P- 248

PAZZ252P

PAZZ253P

PA

PA

165,00000 €
P- 249

PAZZ254P

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió de residus al Projecte
constructiu per la renovació de l'abastament de La Granada
Sense descomposició
Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de les obres del
Projecte constructiu per la renovació de l'abastament de La Granada
Sense descomposició
Partida alçada a justificar per l'arranjament del camí d'accès a l'estació
d'impulsió del Projecte constructiu per la renovació de l'abastament de La
Granada
Sense descomposició

19.117,40 €
19.117,40 €
10.000,00 €
10.000,00 €
3.000,00 €

3.000,00 €

89,03 €
PPAUACL1

284,93 €
P- 251

UHP010AR

u

U

MT47HPH010B
195,00000 €

P- 252

XPA01004

pa

Partida en concepte de la Legalització de la Instal·lació Elèctrica
Sense descomposició
Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció i
mesura d'energia elèctrica, de 760x250x1200 mm de dimensions exteriors,
amb base.
Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció i
mesura d'energia elèctrica, de 760x250x1200 mm de dimensions exteriors,
formada per ciment, àrid, fibres d'acer i polipropilè, amb base de
840x500x500 mm de dimensions exteriors.
Altres conceptes

2.060,00 €
2.060,00 €
308,92 €

242,80000 €

66,12 €

PA a justificar per a imprevistos i obres no compreses en la urbanització.
Sense descomposició

5.000,00 €

PA a justificar per a ajudes en obra civil i instal.lacions vàries.
Sense descomposició

1.150,00 €

PA a justificar per a imprevistos segons acord amb aigües de Vilafranca.

1.595,00 €

5.000,00 €

89,93 €
XPA01005

pa

597,64 €
P- 254
347,70000 €

WIKA PE 81.61
Altres conceptes

ONY0106

UA

52,17 €

P- 253
P- 242

ONY0105

32,46 €

P- 250
u

CODI

Pàg.:

249,94 €

XPA01007

pa

1.150,00 €
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Director del projecte

Redactors del projecte

Mario Ferrer Arasa
ATL
Enginyer de camins, canals i ports

Sergi Solera Armengol Jaume Fabregat Gamundi
Solinteg E-3
Enginyers de camins, canals i ports
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

01

CANONADES

NIVELL 3

01

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 1

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G22D3011

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (PB) (P - 104)

0,65

271,680

176,59

2

G222RPN1

m3

Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P 98)

5,66

331,577

1.876,73

3

G2242111

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 100)

9,07

70,800

642,16

4

G22MR050

m3

Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot
el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció
de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 105)

22,57

31,911

720,23

E24220A2

m3

Transport de terres no contaminades per a apilar dins de l'obra,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 8)

1,52

27,020

41,07

6

G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 103)

4,41

298,590

1.316,78

TOTAL

NIVELL 3

OBRA
CAPÍTOL

01

CANONADES

02

CANONADES

1

2

3

GF22MF11

GF22MPN7

GF3C1PN1

UA
m

m

u

L1040000D

4.773,56

ml

NIVELL 3

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Tub d'acer galvanitzat embridat, fabricat amb acer S195 T, de 6´´
(diàmetre exterior especificat=165,1 mm i DN= 150 mm) amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment. (P - 152)

114,98

80,000

9.198,40

Tub d'acer galvanitzat embridat, fabricat amb acer S195 T, de
7.87´´ (diàmetre exterior especificat=219.3 mm i DN= 200 mm),
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. (P - 153)

127,92

Con de reducció d'acer galvanitzat per a passar de 200 mm de
DN a 150 mm de DN, amb 2 unions per testa amb dues brides
exemptes, dues anelles elastomèriques d'estanquitat i un
maniguet de reacció cada unió i col·locat superficialment. (P 154)

266,99

50,000

2,000

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

02

ARQUETA DE DERIVACIÓ

NIVELL 3

01

UA

4

GD5ARPN1

m

Drenatge amb tub de PEAD corrugat de doble paret, de D= 200
mm per a drenatge. (P - 136)

15,94

25,000

398,50

5

FBBZ1PN1

u

Suport d'acer galvanitzat 5x5x53 mm per a tub DN 150-200,
col·locat a terra formigonat (P - 91)

18,35

6,000

110,10

6

E0723A12

m

Cinta de senyalització subterrània per a canonades d'aigua o
canalitzacions elèctriques de polietilè, d'ample 15 cm i gruix de
300 micres. col·locada (P - 5)

0,64

145,000

92,80

7

E077P8GP

ML

Canonada de PEAD DC corrugat RC-8, diàmetre 400 mm amb
junta, col.locada incluint part proporcional de juntes, colzats i
peces especials (P - 6)

50,36

15,000

755,40

8

E31521H4

m3

Formig? per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consist?ncia tova i grand?ria m?xima del granulat 20 mm, abocat

93,81

7,200

675,43

EUR

32,46

15,000

486,90

18.647,51

MOVIMENT DE TERRES

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G22D3011

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (PB) (P - 104)

0,65

87,307

56,75

2

G2212101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 96)

2,59

111,166

287,92

3

E24220A2

m3

Transport de terres no contaminades per a apilar dins de l'obra,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 8)

1,52

111,166

168,97

4

G226R002

m3

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació al 90% del PM, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 102)

1,20

70,067

84,08

5

E24220A3

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t,
amb un recorregut de fins a 2 km (P - 9)

1,15

111,166

127,84

6

E225AH90

m3

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a
m?xim. Inclós refí i compactació abans de l'estesa (P - 7)

46,27

3,663

169,49

6.396,00

533,98

Construcció de secció tipus prisma de 04 tubs corrugats DN 90 en
calçada, formada per:Excavació de rasa de 104 cm de fons per
40 cm d´amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de
la rasa.Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb
camió fins a abocador autoritzat, inclós cànon
d'abocament.Execució de prisma tubular format per 4 conductes
de 90 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta
densitat amb lubrificant interior, protegit amb un dau de formigó
de resistència 175Kg/cm2.Col·locació de cinta de senyalització,
fils guia en cada conducte, separadors de polietilé cada 1 ml i
maniguets d'unió.Rebliment i piconatge de rasa, amb material
granular seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95 % del pm.Totalment executat i
acabat. (P - 238)
01.01.02

PRESSUPOST LA_GRANADA

NIVELL 3

NUM. CODI

9

NUM. CODI

01.01.01
01

amb bomba.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades pr?viament i expressament per la DF. (P
- 11)

TOTAL

5

Pàg.: 2

TOTAL
OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

02

ARQUETA DE DERIVACIÓ

NIVELL 3

02

OBRA CIVIL

NUM. CODI

895,05

01.02.01

NIVELL 3

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 108)

11,20

24,510

274,51

2

G4D0U011

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 116)

29,08

7,200

209,38

3

G45C1DG4

m3

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV+Qa, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P 112)

126,43

12,800

1.618,30

4

G3CB4200

kg

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de
di?metre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD

1,41

1.285,120

1.812,02

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 3
de l?mit el?stic >= 500 N/mm2 (P - 107)
33,57

58,000

1.947,06

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P 13)

134,03

8,208

1.100,12

kg

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1,55

1.015,000

1.573,25

E4DE1261

m2

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler
contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a
una alçada màxima de 2 m, per a una superfície horitzontal (P 15)

67,92

11,760

798,74

GDKZHLD4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric? de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col?locat amb morter (P - 147)

315,13

1,000

315,13

10 G7J1AAE1

m

Segellat de juntes amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció
2x1 cm, col·locat amb adhesiu (P - 125)

16,85

17,000

286,45

11 E5Z15A2B

m2

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de
gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 19)

13,49

10,000

134,90

Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m
d'alçada amb un total de 5 graons, 1 graó cada 20 cm. D'uns 55
cm d'ample per ancorar en el formigó, amb passamans quadrats
de 50x50x6 mm i una distància entre aquests de 0,45 m. L'escala
d'allarg està formada per dos peus injectats de PRFV amb 2
taladres de M12 en cada peu. (P - 236)

267,15

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta
amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent, format
per 1,10 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de
subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4 orificis de 12 mm
de diametre, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º
norma N-3, que formen un colze de 180º amb l'orifici de sortida
tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de
diametres inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total
superior al 40% de la superfície de la xapa. (P - 240)

254,03

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta
amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent, format
per 1,40 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de
subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4 orificis de 12 mm
de diametre, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º
norma N-3, que formen un colze de 180º amb l'orifici de sortida
tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de
diametres inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total
superior al 40% de la superfície de la xapa. (P - 241)

284,93

Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 142)

11,11

Massis d'ancoratge horitzontal segons plànols en canonades de
dn <250 i pressio de treball fins a 16 bar, incloent excavacions,
transport de restes a abocador i reblert compactat al 95% pm de
material procedent de l'excavació (P - 205)

325,05

5

G4D0U016

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 118)

6

E4521AAQCR

m3

7

E4B24000

8

9

12 KQN2U00P

13 NDKZU542

14 NDKZU543

15 GDDZU100
16 GZ02003C

TOTAL

u

u

u

u
UT

NIVELL 3

OBRA

01
02

ARQUETA DE DERIVACIÓ

03

CALDERERIA

NUM. CODI

UA

267,15

1,000

1,000

254,03

284,93

DESCRIPCIÓ

u

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat
DN150 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur (P 157)

754,25

4,000

3.017,00

2

GF1E00ARQ

kg

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria
dels 2 ramals de derivació a arqueta (entrada i sortida) i de la
peça d'enllaç de la canonada actual tallada per fer la connexió
segons plànols fins als passamurs. Inclou la part proporcional de
juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de les
soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part
proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una
altra equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports
d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades d'acer
galvanitzat.
Totalment acabat. (P - 151)

7,20

284,016

2.044,92

3

L21JU701

u

Desmuntatge per a substitució de peces de caldereria, amb
desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclós tall de canonades de fosa. (P - 239)

52,17

1,000

52,17

NIVELL 3

6,000
2,000

66,66
650,10

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

02

ARQUETA DE DERIVACIÓ

NIVELL 3

04

EQUIPS

UA

IMPORT

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

GF3D3004

u

Subministrament i col·locació de peça especial endoll-brida
DN150 PN16 tipus BVP-83U de Proinvall o equivalent, inclòs part
proporcional de juntes i cargoleria. Totalment instal·lada i provada
(P - 155)

127,45

2,000

254,90

2

ONY0105

u

Subministrament i instal.lació de interruptor de nivell per a aigua
residual amb format ''estandar'' (necessita contrapès per a
commutar quan s'aconsegueix el nivell al qual està instal·lat).
sortida a 2 fils (no) amb cable de 10m (P - 243)

50,03

1,000

50,03

3

ONY0106

u

Subministrament i instal.lació de contrapès per a interruptor de
nivell tipus abs ks (P - 244)

13,05

1,000

13,05

4

GNP1E023

u

Bomba
d'esgotament
sumergible
tipus
AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM de sulzer o equivalent, amb
grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i
impulsor tipus semiobert, col·locada (P - 183)

1.807,29

1,000

1.807,29

NIVELL 3

2.125,27

01.02.04

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

03

ESTACIÓ D'IMPULSIÓ

NIVELL 3

01

MOVIMENT DE TERRES

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G221U010

m3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 97)

2,09

375,000

783,75

2

G22D3011

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (PB) (P - 104)

0,65

1.250,000

812,50

3

G2212101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 96)

2,59

697,777

1.807,24

4

E225AH90

m3

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a

46,27

136,663

6.323,40

11.592,73

AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

1

NUM. CODI

PREU

5.114,09

01.02.03

OBRA

TOTAL

PRESSUPOST LA_GRANADA

NIVELL 3

GFZX004P

NUM. CODI

01.02.02

CAPÍTOL

1

TOTAL
1,000

Pàg.: 4

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 5

Pàg.: 6

m?xim. Inclós refí i compactació abans de l'estesa (P - 7)
5

6

G226R002

E24220A3

m3

m3

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació al 90% del PM, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 102)

1,20

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t,
amb un recorregut de fins a 2 km (P - 9)

1,15

776,317

2.034,004

931,58

GR11R150

m2

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 189)

0,14

1.250,000

175,00

8

E2R54270

m3

Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a abocador
especialitzat, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P 10)

2,96

125,000

370,00

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 87)

7,35

F2RA8895

TOTAL

m3

NIVELL 3

OBRA

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

03

ESTACIÓ D'IMPULSIÓ

NIVELL 3

02

OBRA CIVIL

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 108)

11,20

115,449

1.293,03

2

G4D0U011

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 116)

29,08

27,496

799,58

3

G3CB4200

kg

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de
di?metre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD
de l?mit el?stic >= 500 N/mm2 (P - 107)

1,41

3.076,637

4.338,06

4

G45C1DG4

m3

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV+Qa, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P 112)

126,43

34,044

4.304,18

5

G4D0U016

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 118)

33,57

86,800

2.913,88

6

E4B24000

kg

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1,55

1.481,550

2.296,40

7

E4521AAQCR

m3

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P 13)

134,03

9,692

1.299,02

8

G45159H4

m3

Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 110)

110,76

2,487

275,46

9

G4B13100

kg

Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 113)

1,26

373,050

470,04

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i
contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m (P - 119)

30,58

10 G4D12127

m2

28,420

kg

Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 (P - 114)

1,41

5.844,450

8.240,67

14 14LV755G

m2

Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó
pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m de moment flector
últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a
una llum màxima d'11 m, acer B500T en malles electrosoldades
de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,071 m3/m2 de
formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot (P - 1)

72,15

71,160

5.134,19

15 G711001P

m2

Subministrament i col·locació de làmina de betum elastomèric
LBM (SBS) -40/G-FP segons UNE 104-242/1 amb armadura de
feltre de polièster no teixit en quantitat no menor de 130 gr/m2 (P
- 123)

19,84

71,160

1.411,81

16 G7B1001P

m2

Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr/m2 (P - 124)

2,66

71,160

189,29

17 G7ZZ001P

m3

Subministrament i col·locació de graves a la coberta (P - 128)

43,91

10,674

468,70

18 G44Z5B25

kg

Acer S275JR en estructures a base de bigues i perfils
galvanitzats. Montatge ´´in situ´´, inclós cargols i mitjants auxiliars.
Segons ET d'acabats generals. Totalment col·locat. (P - 109)

14,71

599,636

8.820,65

19 G4E2H68L

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara
vista, rugós, de color, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 121)

39,88

159,870

6.375,62

20 E5Z15N20

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà (P - 20)

9,57

20,000

191,40

21 E9M2M011

m2

Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1
capa d'acabat de morter i una capa de pintura de recobriment (P 23)

18,22

67,330

1.226,75

22 EAFAX132

U

Subministrament i col.locació de porta d´alumini lacat, amb
interrupció del pont tèrmic, amb dos fulles basculants, per a un
buit d´obra de 280x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt (P
- 28)

1.763,79

3,000

5.291,37

23 EABGU040

u

Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada (P - 26)

158,78

1,000

158,78

24 EAF1X532

u

Finestra d'alumini lacat de dimensions 3,00x0,80m, col·locada
sobre bastiment de base, amb fulles corredisses sobre dos
carrils, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima
2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana (P - 27)

1.274,77

3,000

3.824,31

25 GB131CE0

m

Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i br?ndoles a 12 cm de
separaci?, de 120 a 140 cm d'al??ria, ancorada amb fixacions
mec?niques (P - 135)

197,27

7,000

1.380,89

26 G7J1AAE1

m

Segellat de juntes amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció
2x1 cm, col·locat amb adhesiu (P - 125)

16,85

23,100

389,24

27 G4DEG010

m3

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 120)

11,15

262,355

2.925,26

28 G4DEAZ4

m

Drenatge amb tub DRENOTUBE de Di=160 mm i reblert amb

36,18

54,000

1.953,72

918,75

14.461,32

01.03.01
01

NUM. CODI

125,000

13 G4B35101
2.339,10

7

9

grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P 111)

869,08

11 E4DE1262

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de biga despenjada recta de
formigó armat amb taulers de fusta tractada a una alçada =< 5m.
(P - 16)

49,70

56,270

2.796,62

12 G4531AC4

m3

Formigó per a bigues, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i

117,30

38,963

4.570,36

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 7

Pàg.: 8

material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 115)

157)

29 GZ02003A

UT

Massis d'ancoratge vertical segons plànols en canonades de dn
<250 i pressio de treball fins a 16 bar, incloent excavacions,
transport de restes a abocador i reblert compactat al 95% pm de
material procedent de l'excavació (P - 203)

141,48

1,000

141,48

30 E4E865EE

m

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 40x20x20 cm, de
morter de ciment gris de cares vistes col.locada amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 17)

12,11

32,100

388,73

31 E81136L2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 21)

25,18

159,870

4.025,53

32 G898U110

m2

Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una capa
de fons diluïda i dues d'acabat (P - 129)

8,22

319,740

2.628,26

33 ED15B871

m

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides (P - 29)

22,04

12,000

264,48

34 EAE100

m²

Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant de 34x38 mm de
passada de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzada amb
platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil
pla laminat en calent, de 40x5 mm, separades 34 mm entre si,
separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix
contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 40x5 mm,
fixat amb peces de subjecció. (P - 24)

132,15

8,000

1.057,20

35 EAE110

36 GZ02003B

37 E55111A3

U

UT

u

Esglaó recte de 900x240 mm, format per reixeta electrosoldada
antilliscant, acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines
portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla
laminat en calent, de 40x3 mm, separades 34 mm entre si,
separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix
contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent; i acabat frontal
antilliscant, d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla
laminat en calent, encunyat, fixat mitjançant cargolat sobre
muntant metàl·lic d'escala. (P - 25)

55,64

Pericó registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors
100x100x60 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat per a
control de les sondes de nivell, amb tub de protecció de la sonda
front moviments sobtats de l'aigua, anclat convenienment.
Totalment instal.lat i en funcionament. (P - 204)

431,04

Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un buit
d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat, col·locada
sobre el sostre amb fixacions mecàniques (P - 18)

105,94

9,000

500,76

7,000

2,000

1,000

66,82

39 XPA01005

pa

PA a justificar per a ajudes en obra civil i instal.lacions vàries. (P 253)

1.150,00

1,000

1.150,00

01

PRESSUPOST LA_GRANADA
ESTACIÓ D'IMPULSIÓ

NIVELL 3

NUM. CODI
1

GFZX004P

87.660,78

01.03.02

03
03

UA
u

CALDERERIA

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat
DN150 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur (P -

795,21

1,000

795,21

3

GF1E00EB

kg

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria
dels 2 ramals d'entrada a impulsió DN150 PN16, dels 2 ramals de
sortida a la xarxa DN150 PN16. Inclou derivació a calderí amb
canonada d'acer galvanitzat en calent i altres elements de
caldereria associats a la impulsió a La Granada, segons plànols.
Tambe inclou la part corresponent a la reducció d'entrada i sortida
de les bombes i la canonada DN 100 PN 16. Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part
proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra
i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o
una altra equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports
d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades d'acer
galvanitzat. Els dos ramals inclosos (entrada i sortida) es
comptabilitzaran fins a brida del passamur de connexió a les
canonades cap a l'arqueta de derivació.
Totalment acabat. (P - 149)

7,20

629,104

4.529,55

NIVELL 3

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

754,25

3,000

2.262,75

EUR

7.587,51

01.03.03

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

03

ESTACIÓ D'IMPULSIÓ

NIVELL 3

04

UA

EQUIPS

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

GN45APN3

u

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC de Proinval
o equivalent equivalent, materials segons la norma UNE-EN 593,
fabricada segons la norma EN 1074, motoritzada, 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 (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) amb actuador AUMA
SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP 10 o equivalent. (P - 177)

6.381,97

7,000

44.673,79

2

GNZ116F7

u

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de
Proinval o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment (P - 185)

387,77

8,000

3.102,16

3

GN12A6FP

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2
S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de
seient elàstic, amb accionament per volant de fosa, model
BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada superficialment (P 174)

243,57

1,000

243,57

4

GJM6U010

u

Manòmetre d'esfera per a instal·lar en les impulsions de les
bombes, tipo molla tubular, amb vàlvula d'aïllament i purga,
muntat a la tuberia i provat (P - 165)

26,46

3,000

79,38

5

GJMBU11A

u

Subministrament i muntatge de mesurador de cabal model
Waterflux 3000 de Krohne o equivalent, DN25-150, PN16, amb
les següents característques:

4.335,82

1,000

4.335,82

211,88

66,82

OBRA

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat
DN300 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur de
cambra de claus (P - 156)

3.017,28

Reixa de ventilació de morter de ciment de 60x40 cm, col·locat
amb morter de ciment 1:4. Totalment executat. (P - 232)

CAPÍTOL

u

NUM. CODI

u

NIVELL 3

GFZX003P

TOTAL

38 KDNZ50DP

TOTAL

2

Aquametre magnètic-inductiu KROHNE
Model WATERFLUX 3300 W

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 9
Cap primària WATERFLUX 3000 F
model separat
Mida del mesurador DN 150 / 6 ´´
Connexió DN 150 PN 16
Longitud de muntatge 300 mm / 11,81 ´´, excl. Juntes
Material de la brida Ac. inox. 1.4301 / 1.4307
Temperatura del producte -5 ... + 70 ° C / +23 ... + 158 ° F.
depenent de la pressió.
Allotjament Xapa metàl·lica
revestiment Rilsan®
Elèctrodes Hastelloy C22
elèctrodes fixos
construcció amb 2 elèctrodes & elèctrode de referència
Classe de protecció IP 68 (NEMA 4X / 6P) segons EN 60529
Cable (senyal) 10 m / 30 ft DS
Cable (bobines) 10 m / 30 ft LIYCY
Connexió del cable Caixa de term.de ac.inox 1.4408
Premsaestopes 2 x M20 x 1,5
Instrucc. d'instal·lació multi-llenguatge
calibratge GKL
Acabat KROHNE estàndard (KROHNE Grey)

Pàg.: 10
completament instal·lat i provat. (P - 194)

8

GN8226JA

u

Subminstrament i instal.lació de vàlvula de retenció de simple
clapeta según EN 1074-3, de diàmetre nominal 150 mm, de 16
bar de pressió nominal, tipus BVP-71C de Proinval o equivalent,
muntada superficialment. (P - 179)

397,43

2,000

794,86

9

GNN2PN1Z

u

Subministrament i muntatge de bomba horitzontal en cambra
seca tipus APP21-65 C de Sulzer o equivalent. Tot incòs inclús
petit material de muntatge i posta en marxa. (P - 181)

15.038,87

2,000

30.077,74

10 GS1AXFE1

u

Subministrament i instal·lació de calderí hidropneumàtic vertical
model 1.400 AHN-P-10 bar de IBAIONDO o equivalent, de les
seguents característiques:

6.475,68

1,000

6.475,68

Model 1.400 AHN-P-10 bar
Tipus antiariet amb membrana
Capacitat (lts.) 1.400
Dimensions (mm.) Ø1.000 x 3.075
Pes (kg.) 430
Acer S275JR s / EN-10025
posició Vertical
Pressió màxima de servei (bar) 10,0
Pressió de prova (bar) 15,0
Brida de connexió d'aigua DN-150 s / EN-1092-1
color VERMELL
Tipus d'aigua Aigua Neta
Directiva 2014/68 / UE
components:
Boca d'home No disposa
membrana EPDM
Sistema indicador de nivell d'aigua Tub de metacrilat
manòmetre Inclòs
Vàlvula d'inflat inclosa
Altres característiques:
Acabat exterior: Estàndard
1.- Imprimació de 10 micres d'epoxi de dos components
2.- Aplicació final de 50 micres d'esmalt de poliuretà Gruix final
mínim: 60 micres
Acabat interior: Estàndard
No té recobriment intern

IFC 300
Convertidor de cabal KROHNE
Model IFC 300 W
Allotjament de mur per a muntatge mural amb 3 x 100%
diagnòstic
Detecció canonada buida, conductivitat
Incl. Programari PACTWARE
Precisió veure TDS
Alimentació elèctrica 100-230 V CA, 50/60 Hz (85-250 V) - [22
VA]
Connexió de cable 4 x M20 x 1,5
1 x M20 x 1,5 amb tap cec
Manual de funcionament Espanyol
programació Espanyol
Diagnòstic del procés Estandar
Contingut de gas, funció dels elèctrodes
perfil del cabal, temperatura.
Allotjament del conv. Estandar, plàstic
Classe de protecció IP 65/66 (NEMA 4 / 4X) segons EN 60529

Inclosos tots els materials necessaris pel seu muntatge,
completament instal·lat i provat. Inclosa legalització. (P - 192)

Comunicació IO bàsica
1. Sortida de corrent HART, activa / passiva
2. Sortida impuls / est. passiva
3. Sortida estats passiva
4. Status out / control in passiva

11 GN12A6FX

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2
S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de
seient elàstic, amb accionament per volant de fosa, model
BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada superficialment (P 176)

122,39

4,000

489,56

12 GN12A6FV

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2
S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de
seient elàstic, amb accionament per volant de fosa, model
BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada superficialment (P 175)

170,80

1,000

170,80

13 GNZ116FX

u

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de
Proinval o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment (P - 188)

348,63

1,000

348,63

14 GNZ116FV

u

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de
Proinval o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè

317,73

4,000

1.270,92

Totalment instal·lat i acabat. (P - 166)
6

7

GS1BR010

GS1BR32A

u

u

Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa pas nominal
amb brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef D-060o
equivalent, fabricada segons la norma EN 1074 i muntada sobre
canonada composat per ventosa trifuncional amb brida amb cos
de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres i vàlvula comporta amb brides tipus Belgicast o equivalent,
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim
amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i complemetents per al
seu muntatge, completament instal·lat i provat. (P - 193)

458,94

Subministrament i instal·lació de maniguet antivibratori DN 150
amb anelles per controlar allargament màxim i mínim,

219,99

1,000

4,000

458,94

879,96

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 11
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment (P - 187)

15 GS8A001Z

u

col.locat superficialment, inclos p.p. accessoris. Tot muntat i
provat. (P - 208)

Subministrament i col.locació de polipast elèctric de ganxo de 2
velocitats i amb carretò d'empenta, amb guiatge permanent, d'1
ramal, capacitat de càrrega fins a 2000 kg, alçària d'elevació fins
3 m, alimentació elèctrica trifàsica 400 V 50 Hz, amb cos de fosa,
fre de seguretat, reductor d'engranatges epicicloidals, cadena de
càrrega d'acer galvanitzat i ganxos de suspensió i de càrrega
d'acer amb gatell de seguretat. Amb comandament d'aturada
d'emergència. Totalment instal·lat i probat. (P - 196)

3.901,67

1,000

u

Subministrament i instal.lació de pressòstat per a un rang de
pressió de 0-20 bar, tipus Telemecanique SML-A o equivalent.,
inclosos p.p de materials auxiliars, completament instal.lat i provat
(P - 197)

191,12

2,000

382,24

17 ONY0105

u

Subministrament i instal.lació de interruptor de nivell per a aigua
residual amb format ''estandar'' (necessita contrapès per a
commutar quan s'aconsegueix el nivell al qual està instal·lat).
sortida a 2 fils (no) amb cable de 10m (P - 243)

50,03

1,000

50,03

GZ40009LG

u

Subministrament i instal·lació de materials varis de PVC, per a
complements de la instal·lació. Tot muntat i provat. (P - 209)

1.335,33

1,000

1.335,33

6

GZ40011LG

u

Subministrament i instal·lació de válvula de retencio de bola,
segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar,
DN 20 (per a tub de 25 mm de diametre nominal ), de 10 bar de
pressio nominal, cos de PVC-U i tancament de cautxu fluorat
FPM, muntada superficialment. (P - 210)

114,95

2,000

229,90

7

GZ40012LG

u

Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de material
plastic, Stübbe model C-200 o equivalent, segons norma UNE-EN
ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,DN 15(per a tub de
20 mm ), de 16 bar de pressio nominal, cos i bola de PVC- U,
portajunts roscat , tancament de teflo PTFE i junts d'estanqueitat
de cautxu fluorat FPM, accionament per maneta.

125,49

8,000

1.003,92

8

GZ40017LG

u

Subministrament i instal·lació de valvula de retencion de bola,
Stubbe modelo KRV-360, segun la norma UNE-EN ISO 16137, de
cos recte, per a encolar, DN 10 (per a tub de 16 mm de diàmetre
nominal), de 16 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i
tancament de cautxú fluorat FPM, muntada superficialment.

108,10

3,000

324,30

9

GZ40018LG

u

Subminstrament i instal·lació de vàlvula de bola de material
plastic, Stübbe model C-200 o equivalent, segons norma UNE-EN
ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,DN 10(per a tub de
16 mm ), de 16 bar de pressio nominal, cos i bola de PVC-O,
portajuntes roscat+bloq, tancament de teflon PTFE i juntes
d'estanquitat de cautxu fluorat FPM, accionament per maneta,
montada superficialment.

92,08

8,000

736,64

10 GZ40019LG

u

Subminstrament i instal·lació de vàlvula contra pressió marca
Stübbe model DHV-718 o similar, cos de PVC-U DN8, PN10,
diafragma PTFE i junta FKM, connexions per enllac roscat, tarada
a 3 bar, inclos p.p.accessoris i suports.
Totalment muntat i acabat (P - 218)

170,49

4,000

681,96

11 GZ40020LG

m

Subministrament i instal·lació de canonada flexible de tefló de 6*8
mm, inclòs p.p. accessoris. Tot muntat i provat (P - 219)

22,93

30,000

687,90

12 GZ40021LG

u

Subministre i instal·lació de manòmetre amb carcassa d'acer
inoxidable de diàmetre 70 mm, de 0 a 6 bar, amb separador cos
PVC-U membrana de teflon, conexió 1/2´´ BSP, inclós p.p.
accesoris i suports.

357,88

2,000

715,76

Totalment instal·lat i acabat. (P - 211)

18 ONY0106

u

Subministrament i instal.lació de contrapès per a interruptor de
nivell tipus abs ks (P - 244)

13,05

1,000

13,05

19 GNP1E023

u

Bomba
d'esgotament
sumergible
tipus
AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM de sulzer o equivalent, amb
grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i
impulsor tipus semiobert, col·locada (P - 183)

1.807,29

1,000

1.807,29

Subministrament, instal·lació i comprovació del transmissor de
pressió de 0.25 bars amb sortida 4.20 mA precissió 0,1%.

597,64

1,000

597,64

Instal.lació de picatge d'1´´ (P - 85)

181,84

8,000

1.454,72

Partida alçada per a la instal.lació de la xarxa d'aigua a l'edifici
d'impulsió, inclús portada d'aigua al renta ulls (P - 86)

525,00

1,000

525,00

U

5
3.901,67

16 GS9AU020A

20 NJMPPT01

Pàg.: 12

Totalment muntat i provat (P - 216)

Totalment instal·lat i provat. (P - 242)
21 F03DC00A

u

22 F03DC00B

PA

TOTAL

NIVELL 3

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

03

ESTACIÓ D'IMPULSIÓ

NIVELL 3

05

INSTAL.LACIONS DE CLORACIÓ

NUM. CODI
1

2

EJ7117LB

EJ7117LC

102.133,45

01.03.04

CAPÍTOL

UA
u

u

DESCRIPCIÓ

Totalment muntat i acabat (P - 217)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Subministrament i instal.lació de dipòsit cilíndric per a
ammagatzamatge d'aigua pel sistema desincrustant de 120 l de
capacitat fabricat en PE, amb la seva corresponent boia d'entrada
i vàlvula d'aillament, inclos nivells de reserva i alarma, col·locat
sobre bancada (P - 71)

948,75

1,000

948,75

Subministrament i instal.lació de dipòsit cilíndric per a
ammagatzamatge d'acid pel sistema desincrustant de 60 l de
capacitat fabricat en PE, amb la seva corresponent boia d'entrada
i vàlvula d'aillament, inclos nivells de reserva i alarma, col·locat
sobre bancada (P - 72)

303,70

Tot provat i acabat (P - 220)
1,000

303,70

3

GZ40007LG

m

Subministrament i instal·lació de tub de PVC-U de 20 mm de
diametre nominal exterior, de 16 bar de pressio nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 amb grau de dificultat mitja i
col.locat superficialment, inclos p.p. accessoris. Tot muntat i
provat. (P - 207)

25,85

40,000

1.034,00

4

GZ40008LG

m

Subministrament i instal·lació de tub de PVC-U de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressio nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 amb grau de dificultat mitja i

27,31

45,000

1.228,95

EUR

13 GZ40025LG

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a les proves finals de
funcionament de la instal·lació, inclou ajustaments i posada en
servei, curs funcionalitat i manteniment al personal de la
planta/instal·lació. (P - 221)

2.254,81

1,000

2.254,81

14 HQUA001LG

u

Subministrament i instal·lació de renta-ulls d'emergència
autònom, funciona mitjançant caiguda per gravetat; a l'obrir la
comporta surt el flux d'aigua que està assegurat durant 15 minuts.
Capacitat 34 litres.
Es pot ancorar a la paret (inclou suport) i transportar gràcies a la
seva nansa superior.
Totalment instal·lat i provat. (P - 225)

213,32

1,000

213,32

15 HQUA00ALG

u

Dutxa i rentaulls de peu, ruixador i recollidor. Mod 4220 o
equivalent. (P - 226)

1.559,29

1,000

1.559,29

EUR
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Pàg.: 13

16 G12DC000

m

Instal.lació canonada PVC flexible 90DN80 per conducció
desguàs canaleta de serveis/caseta electroclonació a arqueta de
desguàs del dpòsit, inclòs p.p. accessoris,suports,etc.
(P - 94)

19,58

50,000

979,00

17 GNPOD400

u

Subministrament i instal·lació d'un dipòsit vertical model RD400s
de ROTOPLAST o equivalent de PEAD de 400 L de capacitat, ø
830mm i h 1065mm, color negre, per l'emmagatzemtage
d'hipoclorit sòdic al 0,6%, provist de 3 tubuladures DN50 a la part
inferior (buidat, GRG i sortida) situades a angle de 90º, 1 tapa de
300 mm de diàmetre, 3 tubuladures (2 DN50 i 1 DN32) a la part
superior: una pel nivell digital mínima/màxima per contrapes, una
pel nivell analògic i una altra per l'entrada de producte. S'inclou
l'aprovisionament i muntatge dels nivells digitals magnètics
(minima i màxima) amb sistema de politges i visor vertical i el
muntatge dels nivells analògics (d'ultrasons i pressostat). Cablejat
i connexió a armari elèctric inclosos per tots els nivells. Muntatge
manual, incloent p/p accessoris. Tot muntat i provat. (P - 184)

4.174,95

1,000

4.174,95

840,12

1,000

840,12

19 GZ40015LT

u

Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora de 7.5 l/h de
cabal màxim, model DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG,
boles ceràmiques, de Grundfos o similar, boles ceràmiques,
relació de regulació 1:3000, amb regulació electrònica automàtica
lineal mitjançant entrada 4-20 mA externa, inclús cables de
senyals i alimentació, vàlvules aspiració i injecció, connexions
(4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris.
Totalment instal·lat i acabat. (P - 214)

2.332,65

2,000

4.665,30

Subministrament i instal·lació de Bomba dosificadora per a la
injecció d'àcid desincrustant 7.5 l/h a 16 bars, o similar amb
regulació manual de polsos amb entrada senyal de nivell rezctiu,
inclos, vàlvues d'aspiració impulsió i suports , tipus DDA 7.5-16
FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG, de Grudfos o equivalent, boles
ceràmiques, relació de regulació 1:3000, amb regulació
electrònica automàtica lineal mitjançant entrada 4-20 mA externa,
inclús cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i
injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris.
Totalment instal·lat i acabat. (P - 222)

2.330,57

Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora tipus DDA
7.5-16 FCM-PVC/V/CF- 31U2U2FG per a la injecció d'aigua 7.5
l/h a 16 bars, de Grudfos o equivalent, amb regulació manual de
polsos amb entrada senyal de nivell reactiu, inclos, vàlvues
d'aspiració impulsió i suports

2.330,57

u

Subministrament i instal·lació de Filtre en Y amb malla de 0,8
mm, PVC-C FPM+GF+ model 305/306 o similar, cos transparent,
25DN20, per encolar, p.p.accessoris i suports.

25 GZ40016LG

u

Subministrament i instal·lació de Filtro colador en forma de Y para
encolar, modelo Strainer SF 305 de Stubbe, 20DN15, PN10,
PVC]U
 / FPM, pas de mallat de 0,5 mm

334,46

1,000

334,46

118,35

2,000

236,70

1.550,00

1,000

1.550,00

Totalment muntat i acabat. (P - 212)

TOTAL

Subministrament i instal·lació peanya de recollida de vessaments
amb una capacitat màxima de 400 l (P - 182)

21 GZ400A5LZ

u

26 G06DC00A

u

u

24 GZ40013LG

Totalment muntat i acabat. (P - 215)

18 GNP0DI400

20 GZ400A5LT

Pàg.: 14

1,000
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, boles ceràmiques, relació de regulació 1:3000, amb regulació
electrònica automàtica lineal mitjançant entrada 4-20 mA externa,
inclús cables de senyals i alimentació, vàlvules aspiració i
injecció, connexions (4x6, 6x8 o 9x12), p.p. accessoris.
Totalment instal·lat i acabat. (P - 223)
22 GZ40015LC

u

Subministrament i instal·lació de sistema ECO cabinet per a
equips de bombatge de productes químics tipus DSS ECO 2
PVC-WP de Grudfos o similar (P - 213)

1.620,28

3,000

4.860,84

23 GJMH000P

ut

Rotàmetre DMF-165 de la marca Stubbe o equivalent,
PVC-U/EPDM amb flotador de PVDF, per encolar, de 5 a 60 l/h,
15DN10 PN10. Totalment instal·lat i provat. (P - 169)

144,50

3,000

433,50

EUR

35.994,54

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G2212101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 96)

2,59

115,641

299,51

2

G965A1D9

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P 131)

27,50

99,050

2.723,88

3

F97422EA

m

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 90)

12,30

99,050

1.218,32

4

F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 89)

78,63

10,307

810,44

5

G9E1F205

m2

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta (P - 133)

27,85

68,710

1.913,57

6

G2240022

m2

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació per a caixa de paviment (P - 99)

0,94

184,180

173,13

7

E0337

M3

Estesa i piconatge, fins al 98% del pm, de subbase granular tipus
S3 (P - 3)

25,64

46,045

1.180,59

8

G921201L

m3

Subbase de tot-u artificial, col?locada amb estenedora i piconatge
del material al 100 % del PM (P - 130)

23,48

46,045

1.081,14

9

G9GA5T37

m3

Paviment de formig? vibrat HM-30/P/20/I+E, de consist?ncia
pl?stica i grand?ria m?xima del granulat 20 mm, escampat des de
cami?, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mec?nic (P
- 134)

113,28

33,152

3.755,46

10 GR3P1C16

m3

Estesa de terra vegetal procedent
motoanivelladora petita (P - 190)

amb

3,26

59,160

192,86

11 GR71370G

m2

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un
pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega

0,56

118,320

66,26

2.330,57

2.330,57

Subministrament i instal.lació d'un picatge de 2´´ amb brida i
pinya de tres vies (acid + aigua + hipoclorit) en PVC PN40 DN25,
inclós vàlvula d'aillament PVC PN16 accionament manual, canya
d'injecció PVC que penetri uns 2 cm a l'interior de la canonada. El
final de la canya estarà tallat en biaix. (P - 93)
01.03.05

NIVELL 3
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1,000

U
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(P - 191)

12 F6A352A1

m

13 G4D0U011

m2

14 G6A133PZ

u

15 G985A50H

m

Tanca de protecció de 2 m d'alçària, de tela metàl·lica de filferro
ondulat diagonal de 50 mm de pas, d'acer galvanitzat i
plastificat,amb suports de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i de 2,35 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m sobre muret
de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P 88)

81,73

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 116)

29,08

277,800

8.078,42

Porta metàl·lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de
80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm de pas i malla d'acer
galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a
fonaments de 60X60X60 cm,formigonat dels pous amb formigó
HA-25, encofrat pilars de suport de 30x30 cm amb formigó HA-25,
col·locada (P - 122)

740,63

1,000

740,63

Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30 cm, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P 132)

39,11

138,900

11.352,30

136,89

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix (P - 31)

20,09

10,000

200,90

17 E077P8GP

ML

Canonada de PEAD DC corrugat RC-8, diàmetre 400 mm amb
junta, col.locada incluint part proporcional de juntes, colzats i
peces especials (P - 6)

50,36

46,750

2.354,33

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça
prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària
100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells
de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons (P 139)

137,77

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades
amb morter mixt 1:2:10 (P - 138)

146,20

19 GDD1A095

20 GDD1U080

u

m

u

4,000

5,66

193,150

1.093,23

27 G2242111

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 100)

9,07

320,050

2.902,85

28 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 103)

4,41

125,132

551,83

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó
prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat,
col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i
rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigó de 165 l (P - 140)

83,82

8,000

4,000

1.169,60

335,28
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91,25

4,000

365,00

22 GD7JE186

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 137)

11,03

15,000

165,45

23 XPA01004

pa

PA a justificar per a imprevistos i obres no compreses en la
urbanització. (P - 252)

5.000,00

1,000

5.000,00

24 E0633JSINFR

U

Embornal no sifònic prefabricat ,amb reixa de fosa de 70x35
connectat a la xarxa de pluvials. Inclou 4 ml tub de PEAD Ø 200
mm formigonat per connexió. (P - 4)

320,14

2,000

640,28

Reixa longitudinal de fàbrica, de 300 mm d'amplada interior i 500
mm d'altura, amb reixeta d'entramat d'acer galvanitzat, classe
B-125 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433; prèvia excavació
amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb
formigó. (P - 30)

201,13

3,500

UA

703,96

EUR

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G22D3011

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (PB) (P - 104)

0,65

20,962

13,63

2

G2212101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 96)

2,59

34,419

89,15

3

G2262111

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 101)

3,77

25,180

94,93

4

E225AH90

m3

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a
m?xim. Inclós refí i compactació abans de l'estesa (P - 7)

46,27

1,947

90,09
287,80

01.04.01
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NUM. CODI

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i
145 kg de pes, col·locat amb morter (P - 141)

49.757,19

01.03.06

NIVELL 3

OBRA

TOTAL

u

m

Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P 98)

551,08

21 GDDZ3154

25 ED5ZAA21

m3

NUM. CODI

16 ED7FR111

18 GDD1U020

26 G222RPN1

TOTAL

3,500

Pàg.: 16

UA

OBRA CIVIL

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 108)

11,20

6,380

71,46

2

G4D0U011

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 116)

29,08

2,025

58,89

3

G3CB4200

kg

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de
di?metre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD
de l?mit el?stic >= 500 N/mm2 (P - 107)

1,41

275,800

388,88

4

G3C51HAQ

m3

Formig? per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de
consist?ncia tova i grand?ria m?xima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 106)

132,80

2,454

325,89

5

G4D0U016

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 118)

33,57

15,600

523,69

6

G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 117)

40,71

2,250

91,60

7

E4521AAQ

m3

Formig? per a mur, HA-30/B/20/IV+Qb de consist?ncia tova i
grand?ria m?xima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P 12)

123,91

12,143

1.504,64

8

E4B24000

kg

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades

1,55

1.457,160

2.258,60

EUR
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B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2 (P - 14)

9

GDKZHLD4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric? de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col?locat amb morter (P - 147)

315,13

m

Segellat de juntes amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció
2x1 cm, col·locat amb adhesiu (P - 125)

16,85

11 E5Z15A2B

m2

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de
gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 19)

12 NDKZU542

u

14 G2142301
TOTAL

u

m3

NIVELL 3

OBRA

10,400

175,24

13,49

2,000

26,98

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta
amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent, format
per 1,10 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de
subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4 orificis de 12 mm
de diametre, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º
norma N-3, que formen un colze de 180º amb l'orifici de sortida
tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de
diametres inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total
superior al 40% de la superfície de la xapa. (P - 240)

254,03

1,000

254,03

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta
amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent, format
per 1,40 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de
subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4 orificis de 12 mm
de diametre, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º
norma N-3, que formen un colze de 180º amb l'orifici de sortida
tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de
diametres inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total
superior al 40% de la superfície de la xapa. (P - 241)

284,93

Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 95)

19,49

CAPÍTOL

04

ACTUACIONS ARQUETA DISTRIBUCIÓ DIPÒSITS

03

CALDERERIA

1

2

3

GFZX004P

L21JU701

GF1E00AP

TOTAL

NIVELL 3
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u

u

kg

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

04

ACTUACIONS ARQUETA DISTRIBUCIÓ DIPÒSITS

NIVELL 3

04

EQUIPS

1

GN12A6FP

0,435

284,93

8,48

u

NIVELL 3

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT

IMPORT

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat
DN150 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur (P 157)

754,25

1,000

754,25

Desmuntatge per a substitució de peces de caldereria, amb
desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclós tall de canonades de fosa. (P - 239)

52,17

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria
peca en T de connexió a la canonada existent i tram de caldereria
fins a passamur d'arqueta de connexió amb dipòsits, segons
plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria zencada,
així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui
realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com l'Epochrom Rich Zinc'
de la casa Cros o una altra equivalent de major qualitat. Inclou
execució de suports d'acer galvanitzat per a suportació de les
canonades d'acer galvanitzat.
Totalment acabat. (P - 148)

7,20

01.04.03

1,000

93,720

01
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01

UA

IMPORT

243,57

1,000

243,57

243,57

MOVIMENT DE TERRES

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

G22D3011

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (PB) (P - 104)

0,65

412,960

268,42

2

G221U010

m3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 97)

2,09

471,528

985,49

3

G2212101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 96)

2,59

2.811,481

7.281,74

4

G2262111

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 101)

3,77

1.556,992

5.869,86

5

E225AH90

m3

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a
m?xim. Inclós refí i compactació abans de l'estesa (P - 7)

46,27

75,057

3.472,89

6

E24220A3

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t,
amb un recorregut de fins a 2 km (P - 9)

1,15

5.530,438

6.360,00

7

GR11R150

m2

Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 189)

0,14

412,960

57,81

8

E2R54270

m3

Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a abocador
especialitzat, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P 10)

2,96

41,296

122,24

9

F2RA8895

m3

Deposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 87)

7,35

41,296

303,53

674,78
TOTAL

NIVELL 3

24.721,98

01.05.01

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

05

DIPÒSIT, CAMBRA DE CLAUS I QUADRES

NIVELL 3

02

OBRA CIVIL DIPÒSIT

NUM. CODI

EUR

AMIDAMENT

1

52,17

1.481,20

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2
S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de
seient elàstic, amb accionament per volant de fosa, model
BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada superficialment (P 174)

PREU

01.04.04

6.288,44

PREU

DESCRIPCIÓ

OBRA

NUM. CODI
1,000

UA

PRESSUPOST LA_GRANADA

NIVELL 3

NUM. CODI

OBRA

TOTAL

01.04.02
01

315,13

NUM. CODI

10 G7J1AAE1

13 NDKZU543

1,000

Pàg.: 18

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 108)

11,20

153,620

1.720,54

2

G4D0U011

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 116)

29,08

73,600

2.140,29

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 19

Pàg.: 20
aplicat amb corró, rendiment: 0,2 kg / m² cada mà. Fins i tot p/p
de preparació de la superfície suport. Inclou: Neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.
(P - 228)

3

G3CB4200

kg

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de
di?metre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD
de l?mit el?stic >= 500 N/mm2 (P - 107)

1,41

25.198,875

35.530,41

4

G45C1DG4

m3

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV+Qa, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P 112)

126,43

215,810

27.284,86

19 KAFA3504

u

Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
120x230 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà (P - 229)

478,59

2,000

957,18

5

G7J1AAE2

m

Formació de junt de d'estanqueïtat , en elements formigonats ´´in
situ´´, amb junta d'estanqueïtat mixta KAB 15 cm, col·locat a
l'interior, fins i tot suportació d'acer (P - 126)

57,87

118,200

6.840,23

20 KDNZ500E

u

Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat
amb morter de ciment 1:4 (P - 231)

30,13

4,000

120,52

6

G7J1AAE1

m

Segellat de juntes amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció
2x1 cm, col·locat amb adhesiu (P - 125)

16,85

24,400

411,14

21 E9M11028

m2

Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1.6
kg/m2 (P - 22)

23,19

48,000

1.113,12

7

G7J1AAEA

m

Formaci? de junt de dilataci?, en peces formigonades ??in situ??,
amb perfil elastom?ric d'?nima circular de 300 mm d'ampl?ria,
col?locat a l'interior (P - 127)

90,07

44,000

3.963,08

22 GB131CE0

m

Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i br?ndoles a 12 cm de
separaci?, de 120 a 140 cm d'al??ria, ancorada amb fixacions
mec?niques (P - 135)

197,27

5,550

1.094,85

8

G4D0U016

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 118)

33,57

1.001,950

33.635,46

23 GXXESCA

m

221,34

2,050

453,75

9

E4B24000

kg

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1,55

23.434,988

36.324,23

10 E4521AAQCR

m3

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P 13)

134,03

256,520

34.381,38

Subministrament, transport i col·locació d'escala metàlica
formada per estructura a base de 2 IPE80 d'acer galvanitzat,
esglaonat en contrapetjada format per pletines 27/2/20 cm i
petjada a base de xapa estrida tipus tramex d'acer
galvanitzat. incloent p.p. de soldadures, unions i ancorates als
elements d'obra civil, totalment acabada
(P - 198)

24 GXXPLAT

m2

6,000

1.218,06

m2

Formació de sostre 35+10 cm amb lloses alveolars de formigó
pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
obert superiorment, de 227.88 a 285.16 kN·m de moment flector
últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a
una llum màxima de 12 m, acer B500T en malles electrosoldades
de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,081 m3/m2 de
formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot. Formació de forat per
accés a dipòsit i control de sondes. (P - 2)

97,67

361,000

35.258,87

Subministrament i instal·lació de plataforma metàl·lica formada
per perfils IPE-120, presilles de 1910x150 mm i 12 mm
d'espessor, rigiditzadors en tots els ´´plans verticals formant
´´creus de sant andres´´ a base de perfils LPN 80X80X10,
pilars a base de 2 HEB de 100 mm, terra format per tramex 30/3
mm, tot en acer galvanitzat en calent segons plànols, amb
soldadura a tope, incloent p.p. de plaques d'ancoratge,
peces auxiliars així com probes necessaries prefinides
per la direcció facultativa, totalment acabada (P - 200)

203,01

11 14LVB55M

12 G711001P

m2

Subministrament i col·locació de làmina de betum elastomèric
LBM (SBS) -40/G-FP segons UNE 104-242/1 amb armadura de
feltre de polièster no teixit en quantitat no menor de 130 gr/m2 (P
- 123)

19,84

361,000

7.162,24

25 GXXFINE

m2

Subministrament i instal·lació de finestra d'alumini de dues fulles,
anoditzada en blanc, inclos p.p. d'accessoris, mitjans auxiliars,
abocaaigues, totalment col·locada
(P - 199)

149,44

1,080

161,40

13 G7B1001P

m2

Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr/m2 (P - 124)

2,66

361,000

960,26

26 GXXVIDR

m2

38,42

1,080

41,49

14 G7ZZ001P

m3

Subministrament i col·locació de graves a la coberta (P - 128)

43,91

361,000

15.851,51

Subministrament i instal·lació de vidre armat de 6-7 mm
d'espessor amb malla de 25x25 mm, en finestra d'aluminit,
totalment col·locat.
(P - 202)

15 KAZZ001P

u

Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0.80x0.80 m., realitzada
en xapa galvanitzada de 4 mm. de gruix, inclús marc i
ferramentes, nansa d'obertura i punt per col·locar cadenat,
col·locat. (P - 230)

315,43

8,000

2.523,44

27 GXXREIX

m2

Subministrament i instal·lació de protecció per a finestra
metal·lica, incloent preparació i col·locació i en el parament
vertical, acabat galvanitzat en calent, totalment col·locada. (P 201)

223,51

1,080

241,39

16 KQNZ002P

u

Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de sortida de
6,10 metres de llarg total i 520 mm d'ample, distància entre
esglaons de 280 mm, en alumini anoditzat, per a un muntatge fix
segons norma DIN-18.799-1''escaleras fijas para construcciones
de obra''. Basada en mòduls prefabricats que compleixen al
màxim amb les normatives DIN-18799 (P - 237)

2.140,18

2,000

4.280,36

28 PAAUSTA

u

Partida alçada a justificar per a la connexió del desguas del nou
dipósit a xarxa existent de desguas dels dipòsits de La Granada
(alternatiament construcció d'un pou de drenatge) (P - 245)

772,50

1,000

772,50

29 KQN2U001

m

236,90

6,400

1.516,16

Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model
tipus-0 de Aeraspirator o similar, capaç de renovar un cabal d'aire
de 60 m3/h, calculat sobre velocitat mitjana de vent de 2,5 m/s,
fabricat en xapa galvanitzada, amb coll llarg de 350 mm i de 124
mm de diàmetre. Fins i tot obertura de forat en forjat, materials,
mitjans auxiliars i mà d'obra en col·locació. (P - 233)

221,55

Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer inoxidable AISI-316L,
de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus
extrems, col·locats encastats en parament paredat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 235)

30 E4E865EE

m

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 40x20x20 cm, de
morter de ciment gris de cares vistes col.locada amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 17)

12,11

106,450

1.289,11

31 ED15B871

m

18,000

396,72

8,55

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides (P - 29)

22,04

Formació de capa de protecció anticarbonatació en elements de
formigó i morter, mitjançant dues mans (fons i acabat) amb
revestiment elàstic a base de resines acríliques en dispersió
aquosa, Masterprotect 325 EL''Basf'', impermeable al diòxid de
carboni i permeable al vapor d'aigua, color gris, textura llisa,

32 E55111A3

u

Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un buit
d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat, col·locada
sobre el sostre amb fixacions mecàniques (P - 18)

105,94

2,000

211,88

17 KDZZ001P

18 K8B2001P

u

m2

8,000

436,750

1.772,40

3.734,21

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA
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PRESSUPOST
TOTAL

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

05

DIPÒSIT, CAMBRA DE CLAUS I QUADRES

NIVELL 3

03

CALDERERIA

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

GFZX004P

u

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat
DN150 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur (P 157)

754,25

5,000

3.771,25

2

GFZX006P

u

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat
DN200 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur (P 158)

764,25

6,000

4.585,50

3

GF1E0Z0A

kg

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria
dels 2 ramals d'entrada a dipòsit DN150 PN10, dels 2 ramals de
sortida a la xarxa DN200 PN10, ramals de sobreeixidor DN200
PN10, ramals de desguàs DN150 , interconnexió DN150PN10,
ramal de desguàs general DN200PN10, interconnexió DN 150 PN
10 a sortida DN 200PN10 i altres elements de caldereria
associats al Dipòsit de La Granada segons plànols. Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part
proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra
i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o
una altra equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports
d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades d'acer
galvanitzat. Es prioritzarà la fabricació a taller amb les menors
soldadures a l'obra possibles. No inclou passamurs
Totalment acabat. (P - 150)

7,20

1.548,109

11.146,38

TOTAL

NIVELL 3

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

05

DIPÒSIT, CAMBRA DE CLAUS I QUADRES

NIVELL 3

04

EQUIPS

NUM. CODI
1

GN45APN3

UA
u

DESCRIPCIÓ

model BVP-78C de Proinval
superficialment. (P - 180)

o

equivalent,

muntada

4

GN12A6FP

u

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2
S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de
seient elàstic, amb accionament per volant de fosa, model
BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada superficialment (P 174)

243,57

4,000

974,28

5

GNZ116F7

u

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de
Proinval o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment (P - 185)

387,77

6,000

2.326,62

6

KNE3A8FP

u

Subministrament i instal·lació de filtre tipus carxofa que consisteix
en tub de malla d'acer galvanitzat de pas suficientment gran com
per evitar que es puguin introduir fulles i altres elements a l'interior
de la canonada de captació (apte per a diàmetre de tub de
DN300) (P - 234)

144,62

2,000

289,24

7

GJMCU01P

u

Mesurador de nivell mitjançant ultrasons en superfície, format per
sensor d'ultrasons compacte per la mesura contínua de nivell
model VEGASON 62 de VEGA o equivalent, amb les següents
especificacions tècniques:

2.008,29

2,000

4.016,58

1.238,97

2,000

2.477,94

Rang de mesura en líquids: 0,4 ... 8 metres
Rang de mesura en sòlids: 0,4 ... 3,5 metres
Versió / Temperatura de procés: Junta EPDM / -40 ... 80ºC
Connexió a procés / Material: Rosca G2 PN2, DIN3852-A-B /
PVDF
Electrònica: 2 fils 4 ... 20 mA / HART
Carcassa / Protecció: Plàstic / IP66 / IP67
Entrada de cable / Connector : M20x1.5 / Sense connector
endollable

19.503,13

01.05.03

CAPÍTOL

Pàg.: 22

263.363,04

01.05.02

NIVELL 3

OBRA

PRESSUPOST

Pàg.: 21

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC de Proinval
o equivalent equivalent, materials segons la norma UNE-EN 593,
fabricada segons la norma EN 1074, motoritzada, 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 (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) amb actuador AUMA
SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP 10 o equivalent. (P - 177)

6.381,97

2,000

12.763,94

Inclou mòdul d'ajustament i indicació local per a sensors plics
model PLICSCOM de VEGA, adequat per a tot tipus de sensors
VEGA de la família plics, VEGABAR Serie 50/60/80, VEGACAL
Serie 60, VEGAFLEX Serie 60, VEGAFLEX Serie 80, VEGAPLUS
Serie 60, VEGASON Serie 60, PROTRAC, VEGADIS 61/81 i
PLICSRADIO.
Inclou també suport de muntage tipus escaire adequat per a
muntage en paret dels equips fabricat en acer 304 i contrarosca.
Totalment instal·lat i provat. (P - 167)
8

2

GN45APN4

u

Vàlvula de papallona d'eix centrat tipus BVP-79G-BC de Proinval
o equivalent equivalent, materials segons la norma UNE-EN 593 i
fabricada segons la norma EN 1074, motoritzada, per a muntar
entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) amb actuador AUMA
SQ10.2/AC01.2 + PROFIBUS DP 10 o equivalent. (P - 178)

6.544,20

2,000

13.088,40

3

GN8226JX

u

Subminstrament i col.locació de vàlvula de retenció de doble
clapeta, de diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb
assentament de EPDM, clapeta de ASTM A351 CF8M (1.4408),

314,60

2,000

629,20

GJMCU02P

u

Mesurador de nivel sumergible WIKA Model LH-20 o equivalent,
amb les següents especificaions tècniques:
Exactitud: ± 0,5% fons escala
Tensió d'alimentació: DC 10 ... 30 V
Senyal de sortida: 4 ... 20 mA, 2-fils
Rang de temperatura del medi: -10 ... + 50 ° C
Protecció contra ingressos: IP 68
Material de les parts en contacte amb el medi: Acer inoxidable
1.4571 (carcassa),
PUR (cable), PA (protector)
Rang de mesurament: 0 ... 1 bar
Connexió a procés: G 1/2 B
Longitud del cable: 15 m
Totalment instal·lat i provat. (P - 168)

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST
9

GJMBU11A

PRESSUPOST

Pàg.: 23
u

Subministrament i muntatge de mesurador de cabal model
Waterflux 3000 de Krohne o equivalent, DN25-150, PN16, amb
les següents característques:

4.335,82

1,000

Pàg.: 24
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment (P - 186)

4.335,82
12 GS1VPNZ1

u

Subministrament i muntatge analitzador de clor CL4 de
MicroChem o equivalent, analitzador clor lliure residual o clor
total, rang 0,03 - 10mg/l.Tot inclòs adaptació a bombes
d'arrossegament. inclús muntatge i posta en marxa. (P - 195)

6.577,61

1,000

6.577,61

13 GZ4000LG

u

Subministrament i instal·lació d'alimentació de l'analitzador amb 2
bombes centrífugues horitzontals Calpeda model MXH 202E o
equivalent (una en servei i una en reserva), per a 2 m3/h a 20
mca, potència nominal 0,45 kW, 400 Vac, IP55. inclós picatge,
tuberies de retorn a dipòsit i valvuleria.
Totalment instal·lat i acabat. (P - 206)

1.537,97

1,000

1.537,97

14 GNP1E023

u

Bomba
d'esgotament
sumergible
tipus
AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM de sulzer o equivalent, amb
grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i
impulsor tipus semiobert, col·locada (P - 183)

1.807,29

1,000

1.807,29

Aquametre magnètic-inductiu KROHNE
Model WATERFLUX 3300 W
Cap primària WATERFLUX 3000 F
model separat
Mida del mesurador DN 150 / 6 ´´
Connexió DN 150 PN 16
Longitud de muntatge 300 mm / 11,81 ´´, excl. Juntes
Material de la brida Ac. inox. 1.4301 / 1.4307
Temperatura del producte -5 ... + 70 ° C / +23 ... + 158 ° F.
depenent de la pressió.
Allotjament Xapa metàl·lica
revestiment Rilsan®
Elèctrodes Hastelloy C22
elèctrodes fixos
construcció amb 2 elèctrodes & elèctrode de referència
Classe de protecció IP 68 (NEMA 4X / 6P) segons EN 60529
Cable (senyal) 10 m / 30 ft DS
Cable (bobines) 10 m / 30 ft LIYCY
Connexió del cable Caixa de term.de ac.inox 1.4408
Premsaestopes 2 x M20 x 1,5
Instrucc. d'instal·lació multi-llenguatge
calibratge GKL
Acabat KROHNE estàndard (KROHNE Grey)

TOTAL

NIVELL 3

OBRA

01
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CAPÍTOL
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05

URBANITZACIÓ

NUM. CODI

IFC 300
Convertidor de cabal KROHNE
Model IFC 300 W
Allotjament de mur per a muntatge mural amb 3 x 100%
diagnòstic
Detecció canonada buida, conductivitat
Incl. Programari PACTWARE
Precisió veure TDS
Alimentació elèctrica 100-230 V CA, 50/60 Hz (85-250 V) - [22
VA]
Connexió de cable 4 x M20 x 1,5
1 x M20 x 1,5 amb tap cec
Manual de funcionament Espanyol
programació Espanyol
Diagnòstic del procés Estandar
Contingut de gas, funció dels elèctrodes
perfil del cabal, temperatura.
Allotjament del conv. Estandar, plàstic
Classe de protecció IP 65/66 (NEMA 4 / 4X) segons EN 60529
Comunicació IO bàsica
1. Sortida de corrent HART, activa / passiva
2. Sortida impuls / est. passiva
3. Sortida estats passiva
4. Status out / control in passiva
Totalment instal·lat i acabat. (P - 166)
10 GN12A6FC

u

Subminstrament i col.locació de vàlvula de automàtica de control
de pressió amb brides, fabricada segons la norma EN 1074, de
150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de
seient elàstic, amb accionament automàtic, model BVP-93 de
Proinval o equivalent, muntada superficialment (P - 173)

1.542,92

1,000

1.542,92

11 GNZ116F8

u

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de
Proinval o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè

726,64

4,000

2.906,56

EUR

55.274,37

01.05.04

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G2212101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 96)

2,59

579,418

1.500,69

2

G965A1D9

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P 131)

27,50

233,050

6.408,88

3

F97422EA

m

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 90)

12,30

233,050

2.866,52

4

F9365B11

m3

Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 89)

78,63

10,223

803,83

5

G9E1F205

m2

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta (P - 133)

27,85

102,230

2.847,11

6

G2240022

m2

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació per a caixa de paviment (P - 99)

0,94

701,150

659,08

7

E0337

M3

Estesa i piconatge, fins al 98% del pm, de subbase granular tipus
S3 (P - 3)

25,64

175,288

4.494,38

8

G921201L

m3

Subbase de tot-u artificial, col?locada amb estenedora i piconatge
del material al 100 % del PM (P - 130)

23,48

175,288

4.115,76

9

G9GA5T37

m3

Paviment de formig? vibrat HM-30/P/20/I+E, de consist?ncia
pl?stica i grand?ria m?xima del granulat 20 mm, escampat des de
cami?, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mec?nic (P
- 134)

113,28

126,207

14.296,73

10 GR3P1C16

m3

Estesa de terra vegetal procedent
motoanivelladora petita (P - 190)

3,26

187,670

611,80

de

l'obra,

amb

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST
11 GR71370G

12 F6A352A1

PRESSUPOST

Pàg.: 25

m2

m

13 G4D0U011

m2

14 G6A133PZ

u

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un
pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega
(P - 191)

0,56

Tanca de protecció de 2 m d'alçària, de tela metàl·lica de filferro
ondulat diagonal de 50 mm de pas, d'acer galvanitzat i
plastificat,amb suports de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de
diàmetre i de 2,35 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m sobre muret
de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P 88)

81,73

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 116)

29,08

320,000

9.305,60

Porta metàl·lica de dues fulles de 3x2 m, amb bastidor de tub de
80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm de pas i malla d'acer
galvanitzat i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm,
passador, pany i pom, incloent excavacio de pous per a
fonaments de 60X60X60 cm,formigonat dels pous amb formigó
HA-25, encofrat pilars de suport de 30x30 cm amb formigó HA-25,
col·locada (P - 122)

740,63

1,000

740,63

375,340

210,19

156,920

12.825,07

IMPORT

1,920

55,83

3

G3CB4200

kg

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD en barres de
di?metre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD
de l?mit el?stic >= 500 N/mm2 (P - 107)

1,41

625,930

882,56

4

G45C1DG4

m3

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV+Qa, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P 112)

126,43

5,622

710,79

5

G4D0U016

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 118)

33,57

30,600

1.027,24

6

G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 117)

40,71

6,000

244,26

7

E4521AAQCR

m3

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV+Qa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P 13)

134,03

3,712

497,52

8

E4B24000

kg

Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de l?mit el?stic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1,55

532,800

825,84

9

GDKZHLD4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa d?ctil, per a peric? de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col?locat amb morter (P - 147)

315,13

1,000

315,13

10 G7J1AAE1

m

Segellat de juntes amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció
2x1 cm, col·locat amb adhesiu (P - 125)

16,85

12,800

215,68

70.850,01

11 KQN2U00P

u

Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m
d'alçada amb un total de 5 graons, 1 graó cada 20 cm. D'uns 55
cm d'ample per ancorar en el formigó, amb passamans quadrats
de 50x50x6 mm i una distància entre aquests de 0,45 m. L'escala
d'allarg està formada per dos peus injectats de PRFV amb 2
taladres de M12 en cada peu. (P - 236)

267,15

1,000

267,15

12 NDKZU542

u

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta
amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent, format
per 1,10 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de
subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4 orificis de 12 mm
de diametre, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º
norma N-3, que formen un colze de 180º amb l'orifici de sortida
tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de
diametres inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total
superior al 40% de la superfície de la xapa. (P - 240)

254,03

1,000

254,03

13 NDKZU543

u

Subministrament i col.locació de tub per a ventilació d'arqueta
amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent, format
per 1,40 metres aprox. de tub Ø 100 mm amb placa soldada de
subjecció a la llosa superior de l'arqueta, amb 4 orificis de 12 mm
de diametre, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º
norma N-3, que formen un colze de 180º amb l'orifici de sortida
tallat a 45 graus incloent una xapa perforada, amb forats de
diametres inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total
superior al 40% de la superfície de la xapa. (P - 241)

284,93

1,000

284,93

Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P 98)

5,66

156,920

888,17

18 G2242111

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 100)

9,07

277,800

2.519,65

19 G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 103)

4,41

101,360

447,00

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT

29,08

m3

UA

PREU

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 116)

17 G222RPN1

NUM. CODI

OBRA CIVIL

DESCRIPCIÓ

m2

308,92

MOVIMENT DE TERRES

UA

G4D0U011

1,000

01

02

2

308,92

NIVELL 3

ARQUETA CONNEXIÓ A DISTRIBUCIÓ LA GRANADA

NIVELL 3

266,11

Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de
protecció i mesura d'energia elèctrica, de 760x250x1200 mm de
dimensions exteriors, amb base. (P - 251)

PRESSUPOST LA_GRANADA

PRESSUPOST LA_GRANADA

06

23,760

U

ARQUETA CONNEXIÓ A DISTRIBUCIÓ LA GRANADA

01

CAPÍTOL

11,20

16 UHP010AR

01

341,37

01.06.01

OBRA

106,56

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 108)

5.000,00

06

2,303

m2

1,000

OBRA

46,27

G3Z112P1

5.000,00

CAPÍTOL

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 50 cm, com a
m?xim. Inclós refí i compactació abans de l'estesa (P - 7)

1

PA a justificar per a imprevistos i obres no compreses en la
urbanització. (P - 252)

01.05.05

m3

NIVELL 3

NUM. CODI

pa

NIVELL 3

E225AH90

TOTAL

15 XPA01004

TOTAL

6

Pàg.: 26

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G22D3011

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (PB) (P - 104)

0,65

21,373

13,89

2

G2212101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 96)

2,59

37,286

96,57

3

E24220A2

m3

Transport de terres no contaminades per a apilar dins de l'obra,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 8)

1,52

37,286

56,67

4

G226R002

m3

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació al 90% del PM, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 102)

1,20

20,668

24,80

5

E24220A3

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t,
amb un recorregut de fins a 2 km (P - 9)

1,15

37,286

42,88

EUR

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST
14 GDDZU100
TOTAL

PRESSUPOST

Pàg.: 27
u

Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 142)

11,11

6,000

01.06.02

NIVELL 3

66,66

4

5.913,73

TOTAL

XPA01007

Pàg.: 28

pa

PA a justificar per a imprevistos segons acord amb aigües de
Vilafranca. (P - 254)

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

06

ARQUETA CONNEXIÓ A DISTRIBUCIÓ LA GRANADA

CAPÍTOL

07

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS

NIVELL 3

03

CALDERERIA

NIVELL 3

01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

GFZX006P

u

Subministrament i instal·lació de passamurs d'acer galvanitzat
DN200 amb brida als dos extrems per deixar encastat a mur (P 158)

764,25

3,000

2.292,75

2

GF1E0Z0A

kg

Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria
dels 2 ramals d'entrada a dipòsit DN150 PN10, dels 2 ramals de
sortida a la xarxa DN200 PN10, ramals de sobreeixidor DN200
PN10, ramals de desguàs DN150 , interconnexió DN150PN10,
ramal de desguàs general DN200PN10, interconnexió DN 150 PN
10 a sortida DN 200PN10 i altres elements de caldereria
associats al Dipòsit de La Granada segons plànols. Inclou la part
proporcional de juntes i cargoleria zencada, així com la part
proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra
i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com l'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o
una altra equivalent de major qualitat. Inclou execució de suports
d'acer galvanitzat per a suportació de les canonades d'acer
galvanitzat. Es prioritzarà la fabricació a taller amb les menors
soldadures a l'obra possibles. No inclou passamurs
Totalment acabat. (P - 150)

7,20

104,950

755,64

Desmuntatge per a substitució de peces de caldereria, amb
desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclós tall de canonades de fosa. (P - 239)

52,17

3

L21JU701

TOTAL

u

NIVELL 3

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

06

ARQUETA CONNEXIÓ A DISTRIBUCIÓ LA GRANADA

NIVELL 3

04

EQUIPS

1

2

3

GN8226JX

GN12A6FB

GNZ116F8

UA
u

u

u

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Subminstrament i col.locació de vàlvula de retenció de doble
clapeta, de diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb
assentament de EPDM, clapeta de ASTM A351 CF8M (1.4408),
model BVP-78C de Proinval o equivalent, muntada
superficialment. (P - 180)

314,60

2,000

629,20

Vàlvula de comporta manual embridada segons EN 558-2
S14/DIN F4 (S15/DIN F5), fabricada segons la norma EN 1074,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, tancament de
seient elàstic, amb accionament per volant de fosa, model
BVP-70R de Proinval o equivalent, muntada superficialment (P 172)

377,47

Carret extensible de desmuntatge amb brides tipus BVP-69 de
Proinval o equivalent, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment (P - 186)

726,64

1,000

3,000

UA

4.781,59

LINIA ELÉCTRICA GENERAL

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

PPAUACL1

u

Partida en concepte de la Legalització de la Instal·lació Elèctrica
(P - 250)

2.060,00

1,000

2.060,00

2

EG22TP1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 40)

5,19

360,000

1.868,40

3

JGV19101

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del
Projecte i del REBT (P - 227)

618,00

1,000

618,00

4

FDK262M8

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(P - 92)

142,56

22,000

3.136,32

5

EDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 32)

70,36

22,000

1.547,92

6

EG22TR1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 250 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 41)

9,17

140,000

1.283,80

7

EG1M13M2

u

Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i
finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i
rellotge, muntada superficialment (P - 38)

225,82

1,000

225,82

8

EG42STPK

u

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 3 A
de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe
selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 ms
respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 54)

343,99

1,000

343,99

9

EG438122

u

Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base
de grandària 0, muntat superficialment amb cargols (P - 55)

24,44

6,000

146,64

10 GG1B000P

u

CPM- Subministrament, muntatge i connexionat de conjunt
prefabricat CAHORS o equivalent, format per armaris de formigó,
monobloc, tipus GRC, segons UNE-EN1169.
Referència: 0926696-3P. (Segons fitxa tècnica CAHORS)
Inclou ajudes a la descàrrega i ubicació. (P - 159)

2.412,96

1,000

2.412,96

11 EG11CL32

u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre
, de 630 A, segons esquema Unesa número 9 , inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns
de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment (P - 36)

521,68

1,000

521,68

12 EG118762

u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre
, de 100 A, segons esquema Unesa número 8A , seccionable en
càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de

206,29

1,000

206,29

377,47

2.179,92

EUR

1.595,00

1

52,17

3.100,56

01.06.03

CAPÍTOL

NUM. CODI

1,000

NUM. CODI

1,000

01.06.04

NIVELL 3

CAPÍTOL

NUM. CODI

1.595,00

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 29

Pàg.: 30

protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 35)
13 EG1PU1A7

u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura
directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent
fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P)
de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 39)

389,70

1,000

389,70

14 EG319584

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 48)

11,99

1.690,000

20.263,10

15 EG3191G4

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 46)

28,82

100,000

2.882,00

16 GDG4U011

M

Canalització de serveis, per a 2 tub rígids de PVC de 160 mm de
diàmetre (sense incloure els tubs), incloent excavació, dau de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs placa
metàl.lica de protecció i cinta de senyalització. Cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs (P - 143)

25,53

70,000

1.787,10

Canalització de serveis, per a 4 tub rígids de PVC de 160 mm de
diàmetre (sense incloure els tubs), incloent excavació, dau de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs placa
metàl.lica de protecció i cinta de senyalització. Cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs (P - 144)

42,89

Canalització de serveis, per a 2 tub rígids de PVC de 250 mm de
diàmetre (sense incloure els tubs), incloent excavació, dau de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs placa
metàl.lica de protecció i cinta de senyalització. Cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs (P - 145)

32,18

Canalització de serveis, per a 4 tub rígids de PVC de 250 mm de
diàmetre (sense incloure els tubs), incloent excavació, dau de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs placa
metàl.lica de protecció i cinta de senyalització. Cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs (P - 146)

55,57

17 GDG4U012

18 GDG4U013

19 GDG4U014

TOTAL

M

M

M

NIVELL 3

OBRA
CAPÍTOL

07

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS

02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - DIPÒSIT

NIVELL 4

NUM. CODI
1

HGD1222E

55,000

15,000

20,000

01

UA
u

2.358,95

482,70

1.111,40

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 61)

38,45

1,000

38,45

5

EGDZQUIM

u

Posta a terra tipus ingesco o equivalent, formada per electrodes
de gran durabilitat i màxim rendiment, equipada amb un sistema
''d'automanteniment'', registrable, sense necessitat d'obra civil,
fiable, segura, amb gran capacitat d'absorció de possibles
descàrregues, mínima impedància al xoc en corrent d'alta
freqüència amb la màxima superfície de contacte amb el terreny.
(P - 62)

952,60

1,000

952,60

6

EG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 52)

7,62

100,000

762,00

NIVELL 4
01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

07

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS

NIVELL 3

02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - DIPÒSIT

NIVELL 4

02

CABLEJAT BT

NUM. CODI

PREU

AMIDAMENT

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 224)

28,38

10,000

IMPORT
283,80

UA

EG380A02

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment (P - 53)

10,77

20,000

215,40

3

EG312132

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,

1,26

15,000

18,90

EUR

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EG2C1G52

m

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments
i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals (P - 43)

43,13

55,000

2.372,15

2

EG319336

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata (P - 47)

1,55

650,000

1.007,50

3

EG319586

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata (P - 49)

11,51

120,000

1.381,20

4

EG319636

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 - 50)

2,12

250,000

530,00

5

EG319172

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat superficialment (P - 45)

4,15

120,000

498,00

6

GG21052H

m

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm, lliure
d'halògens amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent,
inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de
fixació necessari (P - 160)

5,16

526,000

2.714,16

7

EG161532

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 37)

26,94

67,000

1.804,98

NIVELL 4

10.307,99

01.07.02.02

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

07

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS

NIVELL 3

02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - DIPÒSIT

NIVELL 4

03

ENLLUMENAT I PRESES DE CORRENT

NUM. CODI

2

2.271,15

01.07.02.01

OBRA

TOTAL

XARXA DE TERRES

DESCRIPCIÓ

EGDZ1102

43.646,77

PRESSUPOST LA_GRANADA

NIVELL 3

4

TOTAL

01.07.01
01

amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment,
Per a interconnexions equipotencials (P - 44)

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EHPL91WB

u

Lluminària interior Philips Pacific WT470C 30,5w 4300lm (P - 68)

172,98

8,000

1.383,84

2

EH61RE7D

u

Luminaria emergencia Daisalux Nova LD N3 FR20 435lm 1h
autonomia, bateria Ni-Cd amb acabat exterior. Grau protecció

157,44

6,000

944,64

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 31
IP66. Amb caixa per empotrar inclosa (P - 67)

3

EG6P1142

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i
200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col.locada (P - 57)

14,49

5,000

72,45

NIVELL 3

02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - DIPÒSIT

NIVELL 4

05

AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

NUM. CODI

4

EG6P1326

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i
100-130 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-67, col.locada (P - 58)

42,48

2,000

84,96

5

EHT1B010

u

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat
a pressió (P - 70)

96,18

2,000

192,36

6

EG62B1E2

u

Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,
muntat superficialment (P - 56)

14,55

2,000

29,10

7

EHQLX171

u

Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

107,93

1,000

107,93

242,86

1,000

242,86

Pàg.: 32

1

EGELEDP31

UA
u

Modelo: BVP154 LED52/857 PSU 50W VWB CE Philips o similar
(P - 69)
EH1LY171

u

Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

Model: BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE Philips o
equivalent (P - 66)
NIVELL 4

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

07

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS

NIVELL 3
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - DIPÒSIT

NIVELL 4

04

EXTINCIÓ D'INCENDIS

NUM. CODI

3.058,14

01.07.02.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

GM31351J

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (PB EM31351J) (P
- 171)

84,90

2,000

169,80

2

GM3261M

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, cromat, amb suport a paret (PB) (P - 170)

74,78

2,000

149,56

3

EMSB31L2

u

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 75)

10,49

4,000

41,96

4

EMSB74L2

u

Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224
mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical (P - 76)

10,49

2,000

20,98

5

EM131222

u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (P - 73)

63,78

1,000

63,78

TOTAL

NIVELL 4

01.07.02.04

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

07

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS

IMPORT

66.445,30

1,000

66.445,30

5.400,24

1,000

5.400,24

Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament. Inclosa
la Programa del sisstema Scada i PLC's
Els elements instal·lats es troben detallats en els Plànols i en els
Llistats de Senyals adjunts en l'apartat d'Instal·lacions. (P - 64)
2

EGC5A9N0

u

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive
amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons
la norma EN 62040-3, de 6000 VA de potència, temps
d'autonomia de 80 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98,
factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació
remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació
Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom
tipus AGM, amb 8 preses de corrent del tipus IEC, format torre o
rack 19´´, col·locat (P - 60)

3

GGZ1002P

m

Suministrament i instal·lació de cable profibus 1x2x0,64 (P - 162)

4,18

150,000

627,00

4

GGZ1003P

m

Suministrament i intal·lació de cable VHOV 2 pares x 1 mm2,
segons oferta SURIS Nº14001402 rev. 1 (P - 163)

1,34

250,000

335,00

446,08

EUR

AMIDAMENT

CONTROL
- Graphic Terminal, Performance Model, Extended Features,6.5
in., TFT Color, Standard Aspect Ratio, Touch screen, Device
Level Ring Ethernet,18-30 V DC
- CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40 nodes,
Standard (This component has bundled items, see positional
BOM.)
- Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380 Controllers and
5069-AEN2TR. Contains both 4 and 6 pin Screw type RTB
- 5069 Compact I/O 2 channel 9-pin D sub serial interface module
supporting Generic ASCII, Modbus RTU/ASCII, DF1, DH485.
- 85-264 VAC To 24 VDC 1.3A Power Supply
- 1734 2-Port EtherNet/IP Adapter
- 24V DC Expansion Power Module
- 8-Channel High-Density Analog Current Input Module
- 4 Channel Analog Input Module with HART Protocol
- EtherNet/IP to Profibus Linking Device Gateway
- Powermonitor 1000, Energy Monitor EM3 - EtherNet
- Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 16 Copper Ports
- 24V DC 8-Point Source Output Module with Diagnostics
- 24V DC 8-Point Sink Input Module
- Two-Piece Terminal Base, 8-point, Screw Clamp Terminals

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm

TOTAL

Subministrament i col·locació de quadre de baixa tenisió per a
alimentació dels equips de l'edifici dels dipòsit, incloient el trasllat
dels elements. Dimensions: 2409x4020x450

PREU

Inclou:
-armari envolvent per anar fixat a la paret tipus Prisma Plus G
IP55, per a 25 mòduls més portes plenes G IP 55, de Schneider o
equivalent;
-aparamenta tipus protecció diferencial i magnetotèrmica de la
gamma Acti 9 (gamma terciari) de Schneider o equivalent
-barres de coure,
-bornes
-cablejat
-connexionat
-suports de subjecció.
- i tots els elements necessaris per deixar el quadre en
funcionament segons esquema unifil·lar.

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm

8

DESCRIPCIÓ

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 33

5

GGZ1006P

m

Conductor de coure DS Grey 2 pole per a Cabalímetre marca
Kronhe (P 410-014125 Kronhe) (P - 164)

10,77

50,000

538,50

6

EP434680

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub
o canal (P - 80)

2,12

50,000

106,00

TOTAL
OBRA

01

CAPÍTOL

07

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS

02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - DIPÒSIT

NIVELL 4

06

COMUNICACIONS I VENTILACIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

EEMX1X91F

u

Ventilador-extractor trifàsic (P - 33)

366,46

2,000

732,92

2

EP749311

u

Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 9 unitats
d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament (P - 81)

411,14

1,000

411,14

3

EP7ZE161

u

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i
250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P 84)

52,39

1,000

52,39

EP7ZA1MA

u

Ventilador de tipus axial, per a entrades de cables, cabal de 35
m3/h, 230 V de tensió d'alimentació, de 80x80 mm, amb filtre i
reixeta protectora, col·locat (P - 83)

28,40

2,000

56,80

Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions
rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor,
d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una
fondària de 400 mm, fixada mecànicament (P - 82)

116,76

5

EP7Z6527

u

467,04

EP11P190

u

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer
galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 80 cm de
diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus
univeral de 4 sortides, fixada mecànicament (P - 77)

92,55

1,000

92,55

7

EP1Z34E0

u

Pal d'acer galvanitzat de 2.5 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i
2 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de
fixació (P - 78)

68,50

2,000

137,00

8

EP417426

m

Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure
flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb
cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en canal o safata (P - 79)

2,00

40,000

80,00

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 42)

4,75

9

EG23R815

10 GGZ1001P
TOTAL
OBRA

m

u

NIVELL 4

Equip de comunicacions via radio TETRA (P - 161)
01.07.02.06

01

329,78

20,000

1,000

CAPÍTOL

07

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS

03

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - IMPULSIÓ

4,000

113,52

2

EG380A02

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment (P - 53)

10,77

18,000

193,86

3

EG312132

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment,
Per a interconnexions equipotencials (P - 44)

1,26

15,000

18,90

4

EGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 61)

38,45

2,000

76,90

5

EGDZQUIM

u

Posta a terra tipus ingesco o equivalent, formada per electrodes
de gran durabilitat i màxim rendiment, equipada amb un sistema
''d'automanteniment'', registrable, sense necessitat d'obra civil,
fiable, segura, amb gran capacitat d'absorció de possibles
descàrregues, mínima impedància al xoc en corrent d'alta
freqüència amb la màxima superfície de contacte amb el terreny.
(P - 62)

952,60

1,000

952,60

6

EG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 52)

7,62

110,000

838,20

NIVELL 4

2.193,98

01.07.03.01

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA
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NIVELL 3
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NIVELL 4

02

CABLEJAT BT

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EGXL001

PA

Legalització Instal·lacions Dipòsit la Granada
Partida alçada d'abonament íntegre per als treballs i despeses de
legalització de la instal·lació elèctrica en baixa tensió, incloent
realització de documentació, certificats d’instal·lació, taxes,
tràmits d’expedients i entitats d’inspecció i control i altres
despeses necessàries pel projecte del Dipòsit de la Granada (P 65)

1.236,00

1,000

1.236,00

2

EG319336

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata (P - 47)

1,55

980,000

1.519,00

3

EG319666

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata (P - 51)

6,55

32,000

209,60

4

EG2C1G52

m

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments
i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals (P - 43)

43,13

60,000

2.587,80

5

EG319636

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 - 50)

2,12

84,000

178,08

6

EG319586

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata (P - 49)

11,51

50,000

575,50

7

EG319172

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat superficialment (P - 45)

4,15

50,000

207,50

2.454,62

EUR

IMPORT

28,38

PRESSUPOST LA_GRANADA

NIVELL 3

AMIDAMENT

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 224)

95,00

329,78

PREU

u

NUM. CODI

6

DESCRIPCIÓ

HGD1222E

TOTAL

4,000

XARXA DE TERRES

1

73.452,04

1

4

UA

PRESSUPOST LA_GRANADA

NIVELL 3

NUM. CODI

01

NUM. CODI

01.07.02.05

NIVELL 4

NIVELL 4

Pàg.: 34

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST
8

9

GG21052H

EG161532

10 EMD62423
TOTAL

m

u
m

NIVELL 4

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm, lliure
d'halògens amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent,
inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de
fixació necessari (P - 160)

5,16

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 37)

26,94

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2,
col·locat en tub (P - 74)

1,25

711,000

95,000
60,000

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

07

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS

NIVELL 3

03

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - IMPULSIÓ

NIVELL 4

03

ENLLUMENAT I PRESES DE CORRENT

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

u

Lluminària interior Philips Pacific WT470C 30,5w 4300lm (P - 68)

172,98

17,000

2.940,66

2

EH61RE7D

u

Luminaria emergencia Daisalux Nova LD N3 FR20 435lm 1h
autonomia, bateria Ni-Cd amb acabat exterior. Grau protecció
IP66. Amb caixa per empotrar inclosa (P - 67)

157,44

10,000

1.574,40

3

EHT1B010

u

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat
a pressió (P - 70)

96,18

5,000

480,90

4

EG6P1142

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i
200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col.locada (P - 57)

14,49

8,000

115,92

5

EG6P1326

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i
100-130 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-67, col.locada (P - 58)

42,48

4,000

169,92

6

EG62B1E2

u

Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,
muntat superficialment (P - 56)

14,55

5,000

72,75

7

EHQLX171

u

Projector amb tecnologia LED per enllumenat general.

107,93

4,000

431,72

Fluxe lumínic inicial (Fluxe del sistema) 5250 lm
Modelo: BVP154 LED52/857 PSU 50W VWB CE Philips o similar
(P - 69)

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

07

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS

NIVELL 3

03

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - IMPULSIÓ

NIVELL 4

04

EXTINCIÓ D'INCENDIS

NUM. CODI

5.786,27

01.07.03.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

GM3261M

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, cromat, amb suport a paret (PB) (P - 170)

74,78

4,000

299,12

2

GM31351J

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (PB EM31351J) (P
- 171)

84,90

2,000

169,80

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,

10,49

3

EMSB31L2

u

6,000

4

EMSB74L2

u

Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224
mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical (P - 76)

10,49

4,000

41,96

5

EM131222

u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (P - 73)

63,78

1,000

63,78

75,00

EHPL91WB

NIVELL 4

fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 75)

2.559,30

1

TOTAL

Pàg.: 36

3.668,76

12.816,54

01.07.03.02

CAPÍTOL

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 35

62,94

EUR

TOTAL

NIVELL 4

OBRA

01

PRESSUPOST LA_GRANADA

CAPÍTOL

07

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS

NIVELL 3

03

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - IMPULSIÓ

NIVELL 4

05

AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

NUM. CODI
1

EGELEDP30

637,60

01.07.03.04

UA
u

DESCRIPCIÓ
Subministrament i col·locació de quadre de baixa tenisió per a
alimentació dels equips de l'edifici d'Impulsió. Dimensions:
2409x4020x450

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

78.454,07

1,000

78.454,07

Inclou:
-armari envolvent per anar fixat a la paret tipus Prisma Plus G
IP55, per a 25 mòduls més portes plenes G IP 55, de Schneider o
equivalent;
-aparamenta tipus protecció diferencial i magnetotèrmica de la
gamma Acti 9 (gamma terciari) de Schneider o equivalent
-barres de coure,
-bornes
-cablejat
-connexionat
-suports de subjecció.
- i tots els elements necessaris per deixar el quadre en
funcionament segons esquema unifil·lar.
CONTROL
- Graphic Terminal, Performance Model, Extended Features,6.5
in., TFT Color, Standard Aspect Ratio, Touch screen, Device
Level Ring Ethernet,18-30 V DC
- CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40 nodes,
Standard (This component has bundled items, see positional
BOM.)
- Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380 Controllers and
5069-AEN2TR. Contains both 4 and 6 pin Screw type RTB
- 5069 Compact I/O 2 channel 9-pin D sub serial interface module
supporting Generic ASCII, Modbus RTU/ASCII, DF1, DH485.
- 85-264 VAC To 24 VDC 1.3A Power Supply
- 1734 2-Port EtherNet/IP Adapter
- 24V DC Expansion Power Module
- 8-Channel High-Density Analog Current Input Module
- 4 Channel Analog Input Module with HART Protocol
- EtherNet/IP to Profibus Linking Device Gateway
- Powermonitor 1000, Energy Monitor EM3 - EtherNet
- Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 16 Copper Ports
- 24V DC 8-Point Source Output Module with Diagnostics
- 24V DC 8-Point Sink Input Module
- Two-Piece Terminal Base, 8-point, Screw Clamp Terminals
Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament. Inclosa
la Programa del sisstema Scada i PLC's
Els elements instal·lats es troben detallats en els Plànols i en els
Llistats de Senyals adjunts en l'apartat d'Instal·lacions. (P - 63)

EUR

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 37

2

GGZ1002P

m

Suministrament i instal·lació de cable profibus 1x2x0,64 (P - 162)

4,18

470,000

1.964,60

3

GGZ1003P

m

Suministrament i intal·lació de cable VHOV 2 pares x 1 mm2,
segons oferta SURIS Nº14001402 rev. 1 (P - 163)

1,34

120,000

160,80

4

GGZ1006P

m

Conductor de coure DS Grey 2 pole per a Cabalímetre marca
Kronhe (P 410-014125 Kronhe) (P - 164)

10,77

50,000

538,50

5

EP434680

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub
o canal (P - 80)

2,12

50,000

106,00

6

EGC5A9N0

u

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive
amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons
la norma EN 62040-3, de 6000 VA de potència, temps
d'autonomia de 80 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98,
factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació
remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació
Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom
tipus AGM, amb 8 preses de corrent del tipus IEC, format torre o
rack 19´´, col·locat (P - 60)

5.400,24

1,000

5.400,24

Bateria de condensadors monofàsica de 230 V i freqüència de 50
Hz, de 22,5 kVAr de potència reactiva, de 5 etapes 2,5+4x5 kVAr,
de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva
amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de
funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de
proetecció IP-21, muntada superficialment (P - 59)

1.148,87

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 34)

4,89

7

8

EGB12F51

EEV41210

TOTAL

u

m

NIVELL 4

OBRA
CAPÍTOL

07

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS

03

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - IMPULSIÓ

NIVELL 4

06

COMUNICACIONS I VENTILACIÓ

UA

EP1Z34E0

u

Pal d'acer galvanitzat de 2.5 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i
2 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de
fixació (P - 78)

68,50

2,000

137,00

8

EP417426

m

Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure
flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb
cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en canal o safata (P - 79)

2,00

40,000

80,00

9

EG23R815

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 42)

4,75

15,000

71,25

10 GGZ1001P

u

Equip de comunicacions via radio TETRA (P - 161)

329,78

1,000

329,78

NIVELL 4

60,000

1.148,87

293,40

DESCRIPCIÓ

01

CAPÍTOL

08

UA

IMPORT

1

EEMX1X91F

u

Ventilador-extractor trifàsic (P - 33)

366,46

4,000

1.465,84

2

EP749311

u

Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 9 unitats
d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament (P - 81)

411,14

1,000

411,14

3

EP7ZE161

u

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i
250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P 84)

52,39

1,000

52,39

4

EP7ZA1MA

u

Ventilador de tipus axial, per a entrades de cables, cabal de 35
m3/h, 230 V de tensió d'alimentació, de 80x80 mm, amb filtre i
reixeta protectora, col·locat (P - 83)

28,40

2,000

56,80

5

EP7Z6527

u

Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions
rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor,
d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una
fondària de 400 mm, fixada mecànicament (P - 82)

116,76

3,000

350,28

6

EP11P190

u

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer

92,55

1,000

92,55

EUR

VARIS

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

PAZZ251P

PA

Partida d'abonament integre per a seguretat i salut al Projecte
constructiu per la renovació de l'abastament de La Granada (P 246)

24.589,52

1,000

24.589,52

2

PAZZ252P

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió de residus al
Projecte constructiu per la renovació de l'abastament de La
Granada (P - 247)

19.117,40

1,000

19.117,40

3

PAZZ253P

PA

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de les
obres del Projecte constructiu per la renovació de l'abastament de
La Granada (P - 248)

10.000,00

1,000

10.000,00

4

PAZZ254P

PA

Partida alçada a justificar per l'arranjament del camí d'accès a
l'estació d'impulsió del Projecte constructiu per la renovació de
l'abastament de La Granada (P - 249)

3.000,00

1,000

3.000,00

TOTAL
AMIDAMENT

PRESSUPOST LA_GRANADA

1

88.066,48

PREU

3.047,03

01.07.03.06

OBRA

PRESSUPOST LA_GRANADA

NIVELL 3

NUM. CODI

7

NUM. CODI

01.07.03.05
01

galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 80 cm de
diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus
univeral de 4 sortides, fixada mecànicament (P - 77)

TOTAL

1,000

Pàg.: 38

CAPÍTOL

01.08

56.706,92

EUR

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

RESUM DE PRESSUPOST

IMPULSIÓ I DIPÒSIT LA GRANADA

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

1

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01

CANONADES
ARQUETA DE DERIVACIÓ
ESTACIÓ D'IMPULSIÓ
ACTUACIONS ARQUETA DISTRIBUCIÓ DIPÒSITS
DIPÒSIT, CAMBRA DE CLAUS I QUADRES
ARQUETA CONNEXIÓ A DISTRIBUCIÓ LA GRANADA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
VARIS
Pressupost LA_GRANADA

23.421,07
19.727,14
297.594,79
8.301,01
433.712,53
14.137,25
248.184,69
56.706,92
1.101.785,40
1.101.785,40

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost LA_GRANADA

1.101.785,40
1.101.785,40

EUR

RENOVACIÓ DE L’ABASTAMENT DEL DIPÒSIT DE LA GRANADA. PC 16.6 ID_PLA 2.2.10

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE
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