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1.- ANTECEDENTS
En l’actualitat, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell gestiona les estacions depuradores d’aigües
residuals de la comarca del Pla d’Urgell.
El funcionament continu d’aquest sistemes provoca un desgast considerable dels seus
elements, motiu que obliga a preveure tot un seguit de reposicions.
Altrament, alguns dels sistemes actualment instal·lats han quedat obsolets, fet que obliga a
realitzar millores en els mateixos.
Les instal·lacions de sanejament sobre les que es preveu actuar, són les següents:
- EDAR de Fondarella (central operativa).
- EDAR de Bell-Lloc.
- EDAR de Linyola.
- EDAR de Bellvís.
- EDAR de Ivars d’Urgell.
- EDAR de Juneda-Torregrossa.
- Comporta El Codís.
Les actuacions projectades han estat sotmeses a revisió tècnica del DESS amb l’objectiu de
prioritzar aquelles que han estat considerades indispensables per corregir o evitar afeccions a
medi i les relacionades amb la prevenció de riscos laborals o adequació normativa de les
instal·lacions.
2.- TITULAR
Es redacta aquest document a petició del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, les dades del qual
són les següents:
Titular:
Adreça:
NIF:
Representant:

Consell Comarcal del Pla d’Urgell
C/ Prat de la Riba nº 1, 25230-Mollerussa
P7500012E
Joan Trull i Borràs

3.- PROPOSTA D’ACTUACIONS
En total es projecten realitzar nou actuacions de reposicions i millores:
1.- Actualització programa IMAN, afecta a les sis EDAR’s.
2.- Centralització EDAR’S, afecta al conjunt d’EDAR’s.
3.- Substitució tractor tallagespa a l’EDAR de Fondarella.
4.- Substitució de les bombes de capçalera de l’EDAR de Linyola.
5.- Instal·lació de graelles extraibles als reactors de l’EDAR de Bell-lloc d’Urgell.
6.- Impermeabilització de la coberta de l’edifici industrial de l’EDAR de JunedaTorregrossa.
7.- Bis sense fi de tamisos a contenidor de desbast a l’EDAR de Juneda-Torregrossa.
8.- Automatització porta d’accés a l’EDAR de Barbens-Ivars d’Urgell.

9.- Vorera edifici bufants de l’EDAR de Bellvís.

4.- ACTUALITZACIÓ PROGRAMA IMAN.
En l’actualitat el programa de gestió del manteniment de les EDARs és l’IMAN V4.0, que
funciona en base a un programari i llicència instal·lats en un PC.
La proposta contempla la instal·lació d’una nova versió IMAN WEB V5.0, amb la migració de les
dades de la versió 4 a la nova versió Web.
Es preveu:
x
x
x
x

1 Llicència d’ús IMAN Web v5.0 per a 6 EDARS.
Migració de dades de V4 a Web V5.0 per a 6 EDARS.
Manteniment, suport de l’IMAN i APP Mobilitat per a 6 EDARS (primera anualitat).
Formació inicial en l’ús de l’IMAN Web V5.0.

5.- CENTRALITZACIÓ EDARS.
El sistema d’automatització i control existent en la majoria de les EDAR’s de la comarca està
obsolet i requereix una actualització. L’arquitectura més implantada es basa en un ordinador
tipus PC domèstic connectat a un autòmat programable a través de port sèrie RS-232.
La majoria dels ordinadors tenen sistema operatiu Windows XP. Microsoft va finalitzar el suport
d’aquest sistema a l’abril de 2014. Avui dia és un sistema incompatible amb el nou hardware i
desprotegit davant les noves amenaces i invulnerabilitats.
Respecte als autòmats, quasi tots son de marca OMRON. Hi ha models, com el de Bell-Lloc que
està descatalogat des de fa anys, i d’altres que tot i que son models actuals, no disposen de
comunicació Ethernet. El fet de no disposar de comunicacions Ethernet fa que les instal·lacions
no siguin compatibles amb les tecnologies de telecontrol (supervisió centralitzada, accés
remot, teleservei, ..., etc.).
La depuradora de Fondarella es va actualitzar parcialment recentment. A dia d’avui disposa
d’una aplicació SCADA actual i amb capacitat suficient per a integrar la supervisió de la resta
de plantes.
Es proposa l’actualització dels sistemes d’automatització i control obsolets i la migració a
tecnologies actuals que permetin implantar un sistema de supervisió centralitzat en l’EDAR de
Fondarella. Aquest sistema es dissenyarà tenint en compte l’objectiu final que consisteix en
visualitzar els principals paràmetres de la xarxa de sanejament en una pàgina Web d’accés
públic.
Es projecten realitzar les següents actuacions:
EDAR de Bell-lloc d’Urgell.
Subministrament i instal·lació del nou sistema d’automatització i control de planta, i
comunicació amb la central de Fondarella.

EDAR de Linyola.
Subministrament i instal·lació del nou sistema d’automatització i control de planta, i
comunicació amb la central de Fondarella. En aquesta instal·lació s’aprofita l’autòmat
programable ja que es va substituir recentment i és totalment compatible amb les tecnologies
actuals.

EDAR de Bellvís.
Subministrament i instal·lació del nou sistema d’automatització i control de planta, i
comunicació amb la central de Fondarella. En aquesta instal·lació s’aprofita l’autòmat
programable ja que es va substituir recentment i és totalment compatible amb les tecnologies
actuals.
EDAR de Barbens-Ivars d’Urgell.
Subministrament i instal·lació del nou sistema d’automatització i control de planta, i
comunicació amb la central de Fondarella. En aquesta instal·lació s’aprofita part de
l’autòmat programable existent, substituint alguns elements per a fer-lo compatible amb les
tecnologies actuals.
EDAR de Juneda-Torregrossa.
Subministrament i instal·lació del nou sistema d’automatització i control de planta, i
comunicació amb la central de Fondarella. En aquesta instal·lació s’aprofita part de
l’autòmat programable existent, substituint alguns elements per a fer- lo compatible amb les
tecnologies actuals.
Comporta Els Merlets.
Adequació del sistema de control existent per a connectar-lo amb la central de Fondarella.
EDAR de Fondarella.
Subministrament i instal·lació d’un sistema de control i supervisió centralitzat per a la gestió de
les instal·lacions de sanejament del Pla d’Urgell.
5.1.- Descripció dels sistemes.
Autòmats programables.
A excepció de Fondarella, que disposa de PLCs marca Allen Bradley i on no hi ha prevista cap
actuació, la resta de plantes disposen de PLCs marca Omron.
Amb l’actualització, totes les plantes (a excepció de Fondarella) quedaran amb la sèrie de
PLCs CJ de Omron i amb la mateixa referència de CPU. Aquesta referència, la CJ2M-CPU33 es
considera més que suficient per a incorporar futures ampliacions en qualsevol planta. Pot

ampliar-se en qualsevol moment de manera flexible mitjançant mòduls connectables de E/S,
de funció, i de comunicació. La capacitat tant de programació com d’entrada i sortida és
superior en un 50% a la prevista com a necessària.
Cal destacar que la programació existent a les diferents plantes no compleix uns mínims
d’homogeneïtat donat que han estat programades per diferents empreses i sota criteris que
han anat evolucionant al llarg del temps. Per a unificar criteris, prestacions, funcionalitat, i
operativa, es farà la programació totalment nova a totes les plantes. Es treballarà de manera
conjunta amb el client en un document que descrigui el funcionament de tots els equips i
processos de planta. Un cop validat aquest document, es farà la programació implementant
els llaços de regulació, controls seqüencials, i enclavament necessaris que garanteixin l’òptim
funcionament del sistema.
Acabada la fase de programació, es farà la instal·lació dels equips a camp, càrrega de
programes, prova de senyals, i posada en servei de la instal·lació amb l’assistència continuada
d’un programador especialitzat en aquests tipus de plantes.
Estacions de supervisió.
Les estacions de supervisió de cada planta estaran constituïdes per una estació de treball de
gama professional, d’una marca de reconeguda solvència i dissenyat per a treballar 24 h/dia i
365 dies/any. Les característiques mínimes de l’equip instal·lat seran les següents:









Processador Intel Xeon.
Sistema operatiu Windows 10 professional 64 bits.
Disc dur SSD 500 MB.
8 GB de memòria RAM.
Ethernet Gigabit.
Monitor 24’’ panoràmic 1920x1080 p.
Teclat i ratolí.
Ampliació de garantia de 1 a 3 anys.

Per a garantir el correcte funcionament i també per a protegir el sistema, es preveu la
instal·lació d’un SAI de tecnologia Online de doble conversió i de 700 VA de potència.
Aplicació SCADA.
A excepció de Bellvís i de Torregrossa, la resta de sistemes disposen de llicència SCADA del
fabricant Wonderware Intouch. El fet de tenir el mateix sistema a totes les plantes fa que es
pugui reutilitzar gran part de la programació i dels dibuixos en el moment de fer l’aplicació de
supervisió centralitzada del sistema de sanejament del Pla d’Urgell.
Es proposa continuar amb l’entorn de software Wonderware Intouch com a eina de supervisió,
control, i gestió de les EDARs. Caldrà actualitzar totes les llicències existents a la darrera versió
de software i adquirir-ne de noves per a Bellvís i a Torregrossa.
Wonderware és el líder mundial en software de supervisió i es caracteritza per tecnologia i alta
disponibilitat Actualment té un gran número d’implantacions al sector de les aigües. Es tracta
d’un sistema totalment estàndard i conegut per la gran majoria d’enginyeries.
L’ús d’eines estàndard garanteix:




Ús de tecnologies provades i contrastades.
Evolució amb el mercat amb actualitzacions davant nous sistemes operatius i/o
elements de hardware.
Sistemes modulars i ampliables.







Independència del proveïdor/integrador.
Llibertat d’elecció en cas d’ampliació.
Llibertat d’ampliació en tot moment.
Eines estàndard conegudes per a molts integradors.
Protecció de la inversió.

El desenvolupament amb Wonderware presenta els següents avantatges:




Estandardització.
Integració de dades independent de la font.
Flexibilitat i capacitat per a modificar qualsevol aspecte del sistema per a satisfer noves
necessitats o aprofitar noves oportunitats.
Escalabilitat per a gestionar sistemes de diferents mides.
Possibilitat de manteniment remot.
Extensible i fàcil de mantenir fent servir estructures orientades a objectes.
Característiques de comunicació i xarxes optimitzades per a SCADA.
Enregistrament de dades històriques i capacitat de gràfiques avançades.
Capacitat per a generar informes.








Es preveu que totes les plantes remotes quedin amb una llicència de 1.000 Tag i la central de
Fondarella amb 60.000 Tag. Totes amb la darrera versió de software (Wonderware Intouch
2017 en el moment de la redacció d’aquest document).
Atenent als mateixos criteris d’homogeneïtat exposats al capítol dels autòmats programables,
no s’aprofitarà res de les aplicacions existents. El desenvolupament (incloent-hi els dibuixos) es
farà totalment nou i atenent a les noves tendències del sector (disseny orientat al procés en
comptes de als equips), a la nova resolució de pantalles, i a la funcionalitat programada als
PLCs.
L’aplicació a desenvolupar en cada planta estarà optimitzada pel tipus de servei i disposarà
d’una estructura o model de planta adaptat a la instal·lació. Es tindrà especial cura de la part
gràfica i de la facilitat d’ús (Look&Feel). Aspectes destacables:

-

Optimització de l’ús dels recursos a nivell de màquina per a preveure la degradació de
l’aplicació.

-

Desenvolupament segons pautes de bones pràctiques.

-

Disseny d’un model de planta ajustat a la singularitat de la instal·lació que permeti una
correcta navegació i gestió de la informació, alarmes, i avisos.

-

Disseny d’una interfase d’usuari agradable i de fàcil ús (Look&Feel).

-

Desenvolupament de plantilles per a cada tipus d’element a controlar.

-

Representació de l’estat de tots els elements mitjançant gràfics amb animacions.

-

Registre històric i en temps real de totes les alarmes amb possibilitat de filtrar-les segons
diferents conceptes (importància, zona, …, etc.).

-

Exportació de dades històriques a Excel entre dates introduïdes per l’usuari.

-

Seguretat.

-

Manual d’usuari.

Bases de dades

A Fondarella s’instal·larà un servidor de base de dades dedicat a la gestió de dades
històriques. Aquest servidor, facilitarà l’explotació de la informació generant informes
automàtics i permetent l’exportació a MS-Excel.
Per cada planta, es preveu enregistrar les principals variables de procés i les hores de
funcionament de les màquines. Es contempla una capacitat del servidor per a historitzar 500
variables.
Xarxa Ethernet.
Tots els equips de control i supervisió de planta intercanviaran informació mitjançant
comunicació Ethernet. D’aquesta forma, tots els sistemes permetran comunicacions remotes,
necessàries pel telecontrol, teleservei i telemanteniment.
La instal·lació de cablejat de comunicació en l’àmbit industrial està subjecta a exigències
particularment elevades. L’ús de cable i connectors específics per a aquests entorns permet
comunicacions de dades segures i lliures d’interferències.
S’instal·laran cables, connectors i switchos específics per a entorns industrials. A les plantes que
ja disposen de comunicació Ethernet, es substituiran aquells elements que no siguin adequats
per a aquets entorns.

Comunicacions
La comunicació entre el centre de control (Fondarella) i la resta de plantes (remotes) farà servir
Internet com a mitjà de transport. Per a compartir la informació de forma segura i estar
protegit davant les amenaces de ciberseguretat, es crearà una Xarxa Privada Virtual (VPN).
Aquesta tecnologia estableix enllaços segurs mitjançant ‘túnels’ entre el servidor (Fondarella) i
els clients (remotes). Les dades viatgen encriptades per a evitar que siguin interceptades.
El client haurà de contractar servei d’accés a Internet a tots els centres amb un ISP (Internet
Service Provider). La connexió haurà de ser banda ampla mòbil (3G/4G) mitjançant targeta
de telefonia SIM. A Fondarella cal preveure un ampli de banda més gran que a la resta donat
que serà la central.
S’instal·laran Routers específics per a entorns industrials amb un ampli rang de temperatura de
treball i compatibles amb tecnologia 4G, protocols de comunicació industrials, i xarxes VPN.
Amb l’objectiu de tenir una única targeta de telefonia SIM, el Router de les remotes haurà de
gestionar tant la connexió a Internet com l’enviament de missatges a telèfon mòbil.
Fonts d’alimentació 24V DC.
Es proposa substituir les fonts de 24V DC que alimenten els equips i circuits de control per dos
fonts d’alimentació amb mòdul de redundància i mòdul de bateries. Aquesta actuació, que
comporta una petita inversió, millora notablement la disponibilitat del sistema. Cal tenir en
compte que una simple font d’alimentació pot deixar tot el sistema fora de servei.
Els mòduls de redundància vigilen de forma contínua les dues fonts connectades. Si la tensió de
sortida d’una de les dues fonts baixa per sota del valor ajustat, el mòdul s’encarrega de
mantenir la tensió de sortida amb la font de reserva. Addicionalment es senyalitza l’estat amb
un led i amb contacte a l’efecte que es pot connectar al sistema de control.
En cas de fallida de subministrament elèctric, el sistema continua treballant amb les bateries
que incorpora de 7.2AH.
Sistemes d’avisos a telèfon mòbil.

A cada planta s’instal·larà un sistema de notificació i gestió d’alarmes que permeti controlar
des d’un telèfon GSM, i mitjançant el servei de missatgeria SMS, les incidències en les
instal·lacions. Quan es produeixi una condició d’alarma, el sistema enviarà missatges curts
amb el text descriptiu del tipus d’alarma, data i hora, i el nom de l’estació.
El sistema permetrà gestionar els destinataris, les alarmes que ha de rebre cada destinatari,
prioritats, horaris, torns de guàrdia i festius, ..., etc. I tindrà un registre històric de les incidències
succeïdes i dels missatges enviats. Serà una eina de software estàndard i de mercat, en cap
cas serà un programari propietari.
Es preveu l’ús de l’eina Win911 (http://www.win911.com ) com a plataforma de notificació
d’alarmes. Es tracta d’una eina robusta, potent, modular, i escalable, que és compatible amb
els principals fabricants SCADA del mercat.

5.2.- Descripció dels treballs i abast del subministrament.
EDAR de Bell-lloc d’Urgell.
El sistema de control de l’EDAR de Bell-lloc d’Urgell està constituït per un autòmat programable
OMRON C200HG connectat a un ordinador tipus PC amb sistema operatiu Windows 2000,
mitjançant enllaç sèrie RS-232. Tant el PC com l’autòmat són sistemes totalment obsolets i
requereixen una actualització.

Autòmat existent a l’EDAR de Bell-lloc d’Urgell

Es preveu la instal·lació d’un nou autòmat programable d’última generació amb comunicació
Ethernet i entrades i sortides digitals i analògiques segons configuració actual. Les sortides
digitals s’aïllaran instal·lant relés de borna.
Subministrament d’una estació de treball professional amb monitor de 24”, 3 anys de garantia, i
SAI Online de doble conversió de 700VA de potència.
Actualització de la llicència SCADA Wonderware Intouch existent a la darrera versió de
software.

Adquisició d’una llicència per al sistema d’avisos a telèfon mòbil.
Subministrament d’un Router Industrial 4G amb capacitat per a gestionar les connexions
remotes i l’enviament de missatges a telèfon mòbil.
Subministrament de la xarxa de control Ethernet Industrial amb Switch, cablejat, i connectors
específics per a aquests entorns.
Subministrament de d’un sistema de font d’alimentació de 24V DC redundant i amb mòdul de
bateries de 10A.
Desenvolupament dels programaris de control i supervisió, instal·lació de materials en planta,
càrrega de programes, proves de funcionament, i posada en servei.
Abast del subministrament.
Subministrament de materials:
Referència

Descripció

Quantitat

CJ1W-PA205R

OMRON. Fuente de alimentación 5A

1

CJ2M-CPU33

OMRON. CPU Ethernet 20K pasos

1

CP1W-CIF01

OMRON. Interface RS-232C para CP1.

1

CJ1W-AD081-V1

OMRON. Módulo 8 Entradas analógicas 1/8000

1

CJ1W-DA041

OMRON. Módulo 4 Salidas analógicas

1

CJ1W-ID262-CHN

OMRON. Módulo 64 Entradas 24 Vcc MIL

2

XW2D-40G6

OMRON. Bloque conector 40 puntos E/S Slim

4

XW2Z-0200FF-L

OMRON. Cable conexión E/S, MIL40 a MIL40, L = 200
cm
OMRON. Módulo 32 Salidas PNP MIL

4

CJ1W-OD232-CHN

G70A-ZOC16-4 DC24 OMRON. Módulo 16 relés, salida PNP 24Vcc
XW2Z-0200FH-L02

2
4

G2R-1-SNI 24DC(S)

OMRON. Cable conexión E/S, MIL40 a MIL20x2, L = 200 2
cm
OMRON. SPDT 10A Enchuf. LED Indic. Pulsador-prueba 64

2866763

PHOENIX. Fuente de alimentación Quint 24V DC 10A

2

2320157

PHOENIX. Módulo de diodos 24 V DC 2x20 A

1

2320225

PHOENIX. SAI In: 24 V DC, Out: 24 V DC/10 A

1

2320319

PHOENIX. Acumulador de energia 24 V DC, 7,2 Ah

1

T3630

DELL. Workstation: Xeon, 8GB, 256SSD, Win Pro 64

1

P2419H

DELL. Monitor Professional 24”.

1

P1X2X3X_1813

1

EX700

DELL. Garantia per a Workstation Precission de 1 a 3
anys
EATON. SAI Online de doble conversió 700VA

InTch-04-U-17

WW INTOUCH. Upgrade Runtime 1K Tag I/O

1

Win911-Standard

Win911. Llicència sistema notificació alarmes

1

MRD-455

1

SDI-880

WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM,
2xRS232.
WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports

6NH9860-1AA00

SIEMENS. Antena de telefonia móvil ANT794-4MR.

1

6XV1840-2AT10

SIEMENS. Cable Profinet (100m)

1

6GK1901-1BB10-2AB0 SIEMENS. Industrial Ethernet Metal Housing (10u)
Subministrament de serveis:

1

1

1

-

Enginyeria de desenvolupament d’aplicació de control per a l’autòmat programable.
Enginyeria de desenvolupament d’aplicació de supervisió per al sistema SCADA.
Instal·lació de materials en planta.
Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.

Una vegada posada en funcionament , es lliurarà dossier en format paper i en format digital,
amb la següent documentació:
-

Catàlegs i manuals del fabricant.
Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense contrasenyes).
Manual d’usuari.

EDAR de Linyola.
El sistema de control de la E.D.A.R. de Linyola està format per un autòmat programable
OMRON CJ2M de recent instal·lació connectat a un ordinador tipus PC amb sistema operatiu
Windows XP, mitjançant enllaç sèrie RS-232. El PC és un equip totalment obsolet i requereix una
actualització. L’autòmat en canvi es va actualitzar recentment i és un equip totalment actual i
compatible amb les noves tecnologies (comunicació Ethernet).
Subministrament d’una estació de treball professional amb monitor de 24”, 3 anys de
garantia, i SAI Online de doble conversió de 700VA de potència.
Actualització de la llicència SCADA Wonderware Intouch existent a la darrera versió
de software i ampliació fins a 1.000 Tag.
Adquisició d’una llicència per al sistema d’avisos a telèfon mòbil.
Subministrament d’un Router Industrial 4G amb capacitat per a gestionar les connexions
remotes i l’enviament de missatges a telèfon mòbil.
Subministrament de la xarxa de control Ethernet Industrial amb Switch, cablejat, i connectors
específics per a aquests entorns.
Subministrament de d’un sistema de font d’alimentació de 24V DC redundant i amb mòdul de
bateries de 10A.
Desenvolupament dels programaris de control i supervisió, instal·lació de materials en planta,
càrrega de programes, proves de funcionament, i posada en servei.

Autòmat existent EDAR de Linyola

Abast del subministrament.
Subministrament de materials:
Referència

Descripció

Quantitat

2866763

PHOENIX. Fuente de alimentación Quint 24V DC 10A

2

2320157

PHOENIX. Módulo de diodos 24 V DC 2x20 A

1

2320225

PHOENIX. SAI In: 24 V DC, Out: 24 V DC/10 A

1

2320319

PHOENIX. Acumulador de energia 24 V DC, 7,2 Ah

1

T3630

DELL. Workstation: Xeon, 8GB, 256SSD, Win Pro 64

1

P2419H

DELL. Monitor Professional 24”.

1

P1X2X3X_1813

DELL. Garantia per a Workstation Precission de 1 a 3 anys 1

EX700

EATON. SAI Online de doble conversió 700VA

1

InTch-04-N-17

WW INTOUCH. Update & Upgrade Runtime 1K Tag I/O

1

Win911-Standard

Win911. Llicència sistema notificació alarmes

1

MRD-455

WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM, 2xRS232.

1

SDI-880

WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports

1

6NH9860-1AA00

SIEMENS. Antena de telefonia móvil ANT794-4MR.

1

6XV1840-2AT10

SIEMENS. Cable Profinet (100m)

1

6GK1901-1BB102AB0

SIEMENS. Industrial Ethernet Metal Housing (10u)

1

Subministrament de serveis:
-

Enginyeria de desenvolupament d’aplicació de control per a l’autòmat programable.
Enginyeria de desenvolupament d’aplicació de supervisió per al sistema SCADA.
Instal·lació de materials en planta.
Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.

Una vegada posada en funcionament , es lliurarà dossier en format paper i en format digital,
amb la següent documentació:
-

Catàlegs i manuals del fabricant.
Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense contrasenyes).
Manual d’usuari.

EDAR de Bellvís.
El sistema de control de la E.D.A.R. de Bellvís està format per un autòmat programable OMRON
CJ2M de recent instal·lació connectat a un ordinador tipus PC amb sistema operatiu Windows
Windows 7, mitjançant enllaç Ethernet. El PC, tot i que és de recent instal·lació, es tracta d’un
PC domèstic i es recomana substituir-lo per un equip professional.
Subministrament d’una estació de treball professional amb monitor de 24”, 3 anys de garantia,
i SAI Online de doble conversió de 700VA de potència.
Adquisició d’una llicència SCADA Wonderware Intouch de 1.000 Tag IO de capacitat.
Adquisició d’una llicència per al sistema d’avisos a telèfon mòbil.
Subministrament d’un Router Industrial 4G amb capacitat per a gestionar les connexions
remotes i l’enviament de missatges a telèfon mòbil.
Subministrament de la xarxa de control Ethernet Industrial amb Switch, cablejat, i connectors
específics per a aquests entorns.
Subministrament de d’un sistema de font d’alimentació de 24V DC redundant i amb mòdul de
bateries de 10A.
Desenvolupament dels programaris de control i supervisió, instal·lació de materials en planta,
càrrega de programes, proves de funcionament, i posada en servei.

Autòmat existent EDAR de Bellvís

Abast del subministrament.
Subministrament de materials:
Referència

Descripció

Quantitat

2866763

PHOENIX. Fuente de alimentación Quint 24V DC 10A

2

2320157

PHOENIX. Módulo de diodos 24 V DC 2x20 A

1

2320225

PHOENIX. SAI In: 24 V DC, Out: 24 V DC/10 A

1

2320319

PHOENIX. Acumulador de energia 24 V DC, 7,2 Ah

1

T3630

DELL. Workstation: Xeon, 8GB, 256SSD, Win Pro 64

1

P2419H

DELL. Monitor Professional 24”.

1

P1X2X3X_1813

DELL. Garantia per a Workstation Precission de 1 a 3
anys
EATON. SAI Online de doble conversió 700VA

1

InTch-04-N-17

WW INTOUCH. Runtime 1K Tag I/O

1

Win911-Standard

Win911. Llicència sistema notificació alarmes

1

MRD-455

1

SDI-880

WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM,
2xRS232.
WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports

6NH9860-1AA00

SIEMENS. Antena de telefonia móvil ANT794-4MR.

1

6XV1840-2AT10

SIEMENS. Cable Profinet (100m)

1

6GK1901-1BB102AB0

SIEMENS. Industrial Ethernet Metal Housing (10u)

1

EX700

1

1

Subministrament de serveis:
-

Enginyeria de desenvolupament d’aplicació de control per a l’autòmat programable.
Enginyeria de desenvolupament d’aplicació de supervisió per al sistema SCADA.
Instal·lació de materials en planta.
Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.

Una vegada posada en funcionament , es lliurarà dossier en format paper i en format digital,
amb la següent documentació:
-

Catàlegs i manuals del fabricant.
Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense contrasenyes).
Manual d’usuari.

EDAR de Barbens-Ivars d’Urgell.
El sistema de control de la E.D.A.R. d’Ivars està format per un autòmat programable OMRON
CJ1M connectat a un ordinador tipus PC amb sistema operatiu Windows XP, mitjançant enllaç
sèrie RS-232. El PC és un equip obsolet i cal substituir-lo. En quant al PLC, cal substituir la CPU per
a dotar-la de comunicació Ethernet fent-la compatible amb els protocols de telecontrol.
Subministrament d’una CPU amb comunicació Ethernet i sèrie, i d’una font d’alimentació per a
PLC OMRON CJ2.
Subministrament d’una estació de treball professional amb monitor de 24”, 3 anys de garantia,
i SAI Online de doble conversió de 700VA de potència.

Actualització de la llicència SCADA Wonderware Intouch existent a la darrera versió de
software i ampliació a 1.000 Tag IO.
Adquisició d’una llicència per al sistema d’avisos a telèfon mòbil.
Subministrament d’un Router Industrial 4G amb capacitat per a gestionar les connexions
remotes i l’enviament de missatges a telèfon mòbil.
Subministrament de la xarxa de control Ethernet Industrial amb Switch, cablejat, i connectors
específics per a aquests entorns.
Subministrament de d’un sistema de font d’alimentació de 24V DC redundant i amb mòdul de
bateries de 10A.
Desenvolupament dels programaris de control i supervisió, instal·lació de materials en planta,
càrrega de programes, proves de funcionament, i posada en servei.

Autòmat existent EDAR de Barbens-Ivars d’Urgell

Abast del subministrament.
Subministrament de materials:
Referència

Descripció

Quantitat

CJ1W-PA205R

OMRON. Fuente de alimentación 5A

1

CJ2M-CPU33

OMRON. CPU Ethernet 20K pasos

1

CP1W-CIF01

OMRON. Interface RS-232C para CP1.

1

2866763

PHOENIX. Fuente de alimentación Quint 24V DC 10A

2

2320157

PHOENIX. Módulo de diodos 24 V DC 2x20 A

1

2320225

PHOENIX. SAI In: 24 V DC, Out: 24 V DC/10 A

1

2320319

PHOENIX. Acumulador de energia 24 V DC, 7,2 Ah

1

T3630

DELL. Workstation: Xeon, 8GB, 256SSD, Win Pro 64

1

P2419H

DELL. Monitor Professional 24”.

1

P1X2X3X_1813

DELL. Garantia per a Workstation Precission de 1 a 3
anys
EATON. SAI Online de doble conversió 700VA

1

EX700

1

InTch-04-N-17

WW INTOUCH. Update & Upgrade Runtime 1K Tag I/O 1

Win911Standard
MRD-455

Win911. Llicència sistema notificació alarmes

1

WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM,
2xRS232.
WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports

1

SDI-880

1

6NH9860SIEMENS. Antena de telefonia móvil ANT794-4MR.
1AA00
6XV1840-2AT10 SIEMENS. Cable Profinet (100m)

1

6GK19011BB10-2AB0

1

SIEMENS. Industrial Ethernet Metal Housing (10u)

1

Subministrament de serveis:
-

Enginyeria de desenvolupament d’aplicació de control per a l’autòmat programable.
Enginyeria de desenvolupament d’aplicació de supervisió per al sistema SCADA.
Instal·lació de materials en planta.
Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.

Una vegada posada en funcionament , es lliurarà dossier en format paper i en format digital,
amb la següent documentació:
-

Catàlegs i manuals del fabricant.
Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense contrasenyes).
Manual d’usuari.

EDAR de Juneda-Torregrossa.
El sistema de control de la E.D.A.R. de Juneda-Torregrossa està format per un autòmat
programable OMRON CJ1M connectat a un ordinador tipus PC amb sistema operatiu
Windows XP, mitjançant enllaç sèrie RS-232. El PC és un equip obsolet i cal substituir-lo. En quant
al PLC, cal substituir la CPU per a dotar-la de comunicació Ethernet fent-la compatible amb els
protocols de telecontrol.
Subministrament d’una CPU amb comunicació Ethernet i sèrie, i d’una font d’alimentació per a
PLC OMRON CJ2.
Subministrament d’una estació de treball professional amb monitor de 24”, 3 anys de garantia, i
SAI Online de doble conversió de 700VA de potència.
Adquisició d’una llicència SCADA Wonderware Intouch de 1.000 Tag IO de capacitat.
Adquisició d’una llicència per al sistema d’avisos a telèfon mòbil.
Subministrament d’un Router Industrial 4G amb capacitat per a gestionar les connexions
remotes i l’enviament de missatges a telèfon mòbil.
Subministrament de la xarxa de control Ethernet Industrial amb Switch, cablejat, i connectors
específics per a aquests entorns.
Subministrament de d’un sistema de font d’alimentació de 24V DC redundant i amb mòdul de
bateries de 10A.
Desenvolupament dels programaris de control i supervisió, instal·lació de materials en planta,
càrrega de programes, proves de funcionament, i posada en servei.

Autòmat existent EDAR de Juneda-Torregrossa

Abast del subministrament.
Subministrament de materials:
Referència

Descripció

Quantitat

CJ1W-PA205R

OMRON. Fuente de alimentación 5A

1

CJ2M-CPU33

OMRON. CPU Ethernet 20K pasos

1

CP1W-CIF01

OMRON. Interface RS-232C para CP1.

1

2866763

2

2320157

PHOENIX. Fuente de alimentación Quint 24V DC
10A
PHOENIX. Módulo de diodos 24 V DC 2x20 A

2320225

PHOENIX. SAI In: 24 V DC, Out: 24 V DC/10 A

1

2320319

PHOENIX. Acumulador de energia 24 V DC, 7,2 Ah

1

T3630

DELL. Workstation: Xeon, 8GB, 256SSD, Win Pro 64

1

P2419H

DELL. Monitor Professional 24”.

1

P1X2X3X_1813

DELL. Garantia per a Workstation Precission de 1 a
3 anys
EATON. SAI Online de doble conversió 700VA

1

WW INTOUCH. Update & Upgrade Runtime 1K Tag
I/O
Win911. Llicència sistema notificació alarmes

1

WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM,
2xRS232.
WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports

1

EX700
InTch-04-N-17
Win911Standard
MRD-455
SDI-880

1

1

1

1

6NH9860-1AA00 SIEMENS. Antena de telefonia móvil ANT794-4MR.

1

6XV1840-2AT10

1

SIEMENS. Cable Profinet (100m)

6GK1901-1BB10- SIEMENS. Industrial Ethernet Metal Housing (10u)
2AB0

1

Subministrament de serveis:
-

Enginyeria de desenvolupament d’aplicació de control per a l’autòmat programable.
Enginyeria de desenvolupament d’aplicació de supervisió per al sistema SCADA.
Instal·lació de materials en planta.
Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.

Una vegada posada en funcionament , es lliurarà dossier en format paper i en format digital,
amb la següent documentació:
-

Catàlegs i manuals del fabricant.
Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense contrasenyes).
Manual d’usuari.

Comporta dels Merlets.
El sistema de control de la comporta dels Merlets és de recent instal·lació. Està format per un
autòmat OMRON CP1L que comunica amb un terminal d’operador de la marca Weintek per
cable Ethernet.
Subministrament d’un Router Industrial 4G amb capacitat per a gestionar les connexions
remotes i l’enviament de missatges a telèfon mòbil.
Subministrament de la xarxa de control Ethernet Industrial amb Switch, cablejat, i connectors
específics per a aquests entorns.
Subministrament de d’un sistema de font d’alimentació de 24V DC redundant i amb mòdul de
bateries de 10A.
Modificació del programari existent per a integrar-lo al sistema de control i supervisió
centralitzat de Fondarella, instal·lació de materials en planta, càrrega de programes, proves
de funcionament, i posada en servei
Abast del subministrament.
Subministrament de materials:
Referència

Descripció

Quantitat

2866763

PHOENIX. Fuente de alimentación Quint 24V DC 10A

2

2320157

PHOENIX. Módulo de diodos 24 V DC 2x20 A

1

2320225

PHOENIX. SAI In: 24 V DC, Out: 24 V DC/10 A

1

2320319

PHOENIX. Acumulador de energia 24 V DC, 7,2 Ah

1

MRD-455

WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM, 2xRS232.

1

SDI-880

WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports

1

6NH9860SIEMENS. Antena de telefonia móvil ANT794-4MR.
1AA00
6XV1840-2AT10 SIEMENS. Cable Profinet (100m)

1

6GK19011BB10-2AB0

1

SIEMENS. Industrial Ethernet Metal Housing (10u)

1

Subministrament de serveis:
-

Enginyeria de desenvolupament d’aplicació de control per a l’autòmat programable.

-

Enginyeria de desenvolupament d’aplicació de supervisió per al sistema SCADA.
Instal·lació de materials quadre elèctric.
Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.

Una vegada posada en funcionament , es lliurarà dossier en format paper i en format digital,
amb la següent documentació:
-

Catàlegs i manuals del fabricant.
Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense contrasenyes).
Manual d’usuari.

SCADA sanejament Pla d’Urgell.
Subministrament d’un Router Industrial 4G amb capacitat per a gestionar les connexions
remotes.
Actualització de la llicència SCADA Wonderware Intouch existent a la darrera versió de
software.
Adquisició d’una llicència per a la gestió de dades històriques de 500 Tag.
Adquisició d’una llicència per al sistema d’avisos a telèfon mòbil.
Creació de l’aplicació SCADA de Sanejament del Pla d’Urgell, que permetrà controlar, operar,
i supervisar en temps real el funcionament de totes les instal·lacions o centres que formen part
del sistema. Instal·lació de materials en planta, càrrega de programes, proves de
funcionament, i posada en servei.
Abast del subministrament.
Subministrament de materials:
Referència

Descripció

Quantitat

MRD-455

WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM, 2xRS232. 1

SDI-880

WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports

1

6NH9860-1AA00

SIEMENS. Antena de telefonia móvil ANT794-4MR.

1

6XV1840-2AT10

SIEMENS. Cable Profinet (100m)

1

6GK1901-1BB102AB0
InTch-06-U-17

SIEMENS. Industrial Ethernet Metal Housing (10u)

1

Upg, InTouch 2017 Runtime 60K Tag with I/O

1

HstStd-02-N-17

Historian 2017 Standard, 500 Tag

1

Subministrament de serveis:
-

Enginyeria de desenvolupament d’aplicació de supervisió per al sistema SCADA de
sanejament del Pla d’Urgell.
Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.

Una vegada posada en funcionament , es lliurarà dossier en format paper i en format digital,
amb la següent documentació:
-

Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense contrasenyes).
Manual d’usuari.

6.- SUBSTITUCIÓ TRACTOR TALLAGESPA DE L’EDAR DE FONDARELLA.
L’EDAR de Fondarella disposa d’una zona enjardinada amb gespa de dimensions
considerables, que únicament pot ser tallada mitjançant un vehicle autopropulsat.
El tractor data de l’any 2001. Tot i que encara es puguin trobar recanvis, l’alt desgast que ha
sofert durant aquests anys provoca que estigui més temps en el taller que no pas funcionant.
Es proposa l’adquisició d’un nou tractor tallagespa per a l’EDAR de Fondarella, i destinar
l’actual a l’EDAR de Juneda-Torregrossa.
Les característiques del nou tractor, són les següents:
-

Minitractor X166R John Deere. (MY18).
Motor de 12,95 kW a 3150 rpm
Cilindrada de 656 cc.
Refredament per aire, dos cilindres en V amb camises de ferro fos.
Alimentació amb gasolina.
Transmissió hidrostàtica automàtica.
Pedals side-by-side.
Xassis en acer soldat de 2.7 mm de gruix.
Eix davanter de ferro fos.
Neumàtics 15x6-6 i 18x8.5-8
Plataforma de tall amb descàrrega i recol·lecció posterior de 107 mm.

7.- SUBSTITUCIÓ BOMBES DE CAPÇALERA DE L’EDAR DE LINYOLA.
L’EDAR de Linyola actualment disposa de dues bombes de capçalera de 11 kW cada una,
dissenyades per a elevar un cabal de 195 m³/h c/u.
Es constata que aquestes bombes estan sobredimensionades, ja que l’altura manomètrica que
han de salvar és de 8,85 m.c.a. i les bombes arriben fins a 24 m.c.a.
L’auditoria energètica realitzada el mes de novembre de 2017, posa de manifest que el
funcionament d’aquestes bombes representa el principal consum energètic de la planta, amb
el 39 % del consum global, un consum aproximat de 58.022 kWh/any, amb un cost anual de
5.049,02 € en electricitat.
Per tal de reduir el consum energètic de la planta, es proposa substituir les dues bombes de
capçalera existents, per dues bombes d’alta eficiència de 5.5 kW c/u., més ajustades als cabals
i altures manomètriques reals.
Les característiques de les noves bombes, són les següents:




























Bomba submergible FLYGT CONCERTOR mod. NX 6020.180 LT o similar, amb controlador
intel·ligent integrat.
Arrancada suau.
Rotació sempre correcta de l’impulsor.
Potència de treball constant.
Detecció d’obstrucció.
Neteja automàtica de la bomba.
Rearmament de funcionament automàtic.
Alarma sobre-temperatura en controlador i humitat estator.
Nº de corba: 222
Diàmetre impulsor: 212 mm
Tipus impulsor: N-autonetejant adaptatiu.
Sortida de voluta: DN150 perforada EN 1092-2 tab.9
Tipus instal·lació: X=retrofit
Motor síncron de magnetització permanent.
Potència 5,5 kW
Eficiència Super Premium IE4 10 pols 50 hz, 380V.
Refrigeració mitjançant conductivitat cap a l’exterior del fluid submergit.
Protecció de motor: IP 68 3xsondes tèrmiques
Tipus d’operació: S1 (24 h/dia) 40ºC
Aïllament classe H (180ºC).
Amb sensor FLS en allotjament de l’estator.
Material de carcassa: HºFºGG25
Material impulsor: Acer al crom (Hard Iron costat atac 60 HCR).
Material dels anell tòrics: NBR 70º IRH
Eix: Acer inoxidable AISI 431
Estanqueïtat mitjançant 2 juntes mecàniques.
Inclou 10 m. de cable elèctric.

L’actuació contempla la retirada de les dues bombes existents, la instal·lació de les dos
bombes noves, i la connexió hidràulica i elèctrica necessària per a la seva posada en
funcionament.

8.- INSTAL·LACIÓ DE GRAELLES EXTRAÏBLES ALS REACTORS DE L’EDAR DE BELL-LLOC D’URGELL.
Els dos reactors de l’EDAR de Bell-lloc d’Urgell, actualment disposen d’una graella fixa cada un,
fixada en el fons. Per a realitzar el manteniment s’ha de buidar el reactor, deixant-lo fora de
servei, i els operaris han d’accedir al seu interior, amb els riscos que això comporta.
L’actuació contempla la instal·lació de sis graelles extraibles a cada reactor, cada una de les
quals incorpora 24 difusors de bombolla fina. Cada graella disposarà d’una vàlvula de tall, que
permetrà realitzar el manteniment sense tenir que accedir al seu interior i sense deixar fora de
servei el reactor.
Especificacions de disseny:







Nombre de reactors:
Forma del reactor:
Llarg:
Ample:
Altura reactor:

2
Rectangular
21,60 m
10,90 m
3,00 m

Proposta tècnica difusors. Característiques difusors:














Tipus de difusor:
Mida difusors:
Diàmetre total/efectiu:
Alt:
Temperatura màxima:
Material disc:
Color:
Connexió a canonada:
Connector tipus:
Gruix canonada requerida:
Distància entre paviment i difusor:
Cabal d’aire d’operació:
Cabal d’aire màxim:

Disc de membrana
9 ‘’ bombolla fina
268/218 mm
60 mm
100 ºC
PP 30% GF
Negre
rosca 3/4’’
UDM
4 -8 mm
0,25 m
1,5-8 Nm³/h
10 Nm³/h

Membranes:







Material membrana:
EPDM
Densitat de membrana:
1,08 ± 0,03
Resistència a la tracció:
 10 mpA
Elongació en la ruptura de membrana:
 400 %
Àrea perforada:
0,06 m²
Resistència al desgast de la membrana
 7N/mm

Distribució dels difusors:







Nombre total de difusors:
Nombre de difusors per graella:
Nombre de graelles per reactor:
Tipus de graella:
Material graella:
Material col·lector baixant:

288 u.
24 u.
6 u.
extraible
AISI-304
Mànega flexible anellada

Per a cada graella, es preveuen els següents components d’aireació:









Baixant de PVC de 0,25 m de longitud, acabat amb brida.
Graella d’aireació en PVC formada a base de col·lectors, amb els difusors premuntats,
amb abraçadores.
Les unions dels tubs amb els laterals es realitzarà amb brides, per a una correcta
alineació.
Tota la cargoleria considerada en la instal·lació serà d’acer inoxidable AISI-304.
Es preveu una purga connectada a la canonada per tal d’eliminar els possibles
condensats de les canonades.
Suports, perns de fixació i abraçadores en AISI-304.
La graella disposa d’una bancada per tal d’evitar la seva flotació, i una guia
d’extracció per a col·locar la graella en el seu lloc en el reactor.
Baixant en mànega flexible fins a l’exterior del reactor, acabada en brida d’acer
inoxidable DN80.

També es preveu pavimentar una zona annexa als reactors de 300 m², per tal de facilitar les
tasques d’instal·lació i de manteniment

9.- IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA DE L’EDIFICI INDUSTRIAL DE L’EDAR DE JUNEDATORREGROSSA.
La coberta plana de l’edifici industrial de l’EDAR de Juneda-Torregrossa, presenta nombroses
infiltracions d’aigua que malmeten l’estructura metàl·lica i les instal·lacions interiors. Altrament
no es troba aïllada tèrmicament, fet que provoca que durant els mesos de juliol i agost, resulti
molt incòmode treballar dintre de l’edifici.
L’actuació prevista consisteix en l’estesa d’una membrana impermeabilitzant, plaques aïllants
d’escuma de poliuretà de 40 mm, un geotèxitl i grava com a material d’acabat.
10.- INSTAL·LACIÓ DE BIS SENSE FI DE TAMISSOS A DESBAST A L’EDAR DE JUNEDA-TORREGROSSA.
Actualment tots els residus recollits pels tamisos de l’EDAR són conduits mitjançant un bis sense fi
d’uns dos metres, cap a un contenidor de recollida de residus municipal.
De forma periòdica s’ha de buidar manualment aquest contenidor, per tal de deixar els residus
en el contenidor de desbast.
L’actuació contempla instal·lar un nou bis sense fi de sis metres, de tal forma que els residus dels
tamisos vagin directament al contenidor de desbast, evitant d’aquesta forma la manipulació
de residus i el contenidor de residus municipals.
Les característiques del transportador són les següents:











Transportador sense fi model 215/255.
Forma de pastera amb tapa.
Forro de polietilè.
Eix tipus buit.
Longitud 6 metres total.
Moto-reductor de 1.5 kW SEW.
Rendiment 2-3 m³/h.
Producte: llots amb densitat 1-1,4, i temperatura ambient.
Posició: Horitzontal
Transport dosificat.






Boca de càrrega de 500x200 mm.
Boca de descàrrega.
Cos en acer inoxidable AISI-304.
Rosca acer al carboni ST-52.

L’actuació contempla el subministrament i instal·lació del transportador de 6 m. l’alimentació
elèctrica i el control de mateix.
11.- AUTOMATITZACIÓ PORTA D’ACCÉS A L’EDAR DE BARBENS-IVARS D’URGELL.
L’EDAR de Barbens-Ivars d’Urgell, disposa d’una porta d’accés corredissa amb accionament
manual. A dia d’avui, és l’única EDAR que no disposa de porta motoritzada.
L’actuació contempla adaptar la porta per a la instal·lació d’un motor i la seva automatització.

12.- CONSTRUCCIÓ DE VORERA EN L’EDIFICI DE BUFANTS DE L’EDAR DE BELLVÍS.
L’any 2009, es va modificar el sistema d’aireació del reactor de l’EDAR de Bellvís, consistent en
la substitució de venturis per la instal·lació de bufants.
Per a allotjar les bufants, es va construir un edifici annex. Amb el pas del temps s’ha vist que la
manca d’una vorera perimetral en aquest edifici, provoca l’entrada d’humitats i per tant el
deteriorament de les parets perimetrals.
L’actuació contempla la construcció d’una vorera perimetral, per a protegir de les humitats les
parets de l’edifici de les bufants.
13.- SERVEIS A REALITZAR PEL CONTRACTISTA
Els serveis a realitzar pel contractista, i sense caràcter limitatiu, seran les següents:
1) Executar els obres i instal·lacions descrites amb estricte compliment de la normativa
vigent.
2) Gestionar correctament els residus generats.
3) Retirar els equips existents, quan procedeixi.
4) Subministrar i instal·lar els nous equips.
5) Realitzar l’alimentació elèctrica, tot instal·lant les proteccions tèrmiques i diferencials
adequades.
6) Adaptar el sistema de control i de protecció als nous equips.
7) Realitzar la posada en funcionament.
8) Qualsevol incidència detectada durant la instal·lació haurà de ser comunicada de
forma immediata al Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
9) El contractista no podrà pretextar la manca de personal per a suspendre, retardar o
reduir els serveis objecte del present plec.
10) El contractista garantirà la seguretat i salut dels seus treballadors i de qualsevol persona
que accedeixi als edificis o instal·lacions on s’actua.
11) Tots els treballs es realitzaran sense afectar la qualitat de l’aigua tractada.
Pel que fa a qüestions tècniques no previstes en el present Plec s'aplicaran les normes
contingudes al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Bases per a la

contractació del servei d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament
d'aigües residuals del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
14.- PLA DE TREBALL
Es preveu una durada màxima de quatre mesos, per a l’execució dels treballs anteriorment
descrits.
S’adjunta el pla de treball previst:
Primer mes
Set. 1 Set. 2 Set.3

Segon mes
Tercer mes
Quart mes
Set.4 Set. 5 Set. 6 Set. 7 Set. 8 Set. 9 Set. 10 Set. 11 Set. 12 Set. 13 Set. 14 Set. 15 Set. 16

REPOSICIONS I MILLORES
Actualització programa IMAN
Centralització EDAR's
Substitució tractor tallagespa
Substitució bombes de capçalera
Instal·lació parrilles extraïbles
Impermeabilització coberta
Bis sense fi
Automatització porta d'accés
Vorera edifici bufants

15.- CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES.
Atenent l’establert en l’art. 122 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic, correspon classificar les obres
objecte d’aquest projecte com a Obres de conservació i manteniment.
En referencia a l’obra projectada, aquesta es podria incloure dintre del CPV 45259100-8
“Reparació i manteniment de planta depuradora d’aigües residuals”.
16.- CLASSIFIACIÓ DEL CONTRACTISTA.
Cas que es requereixi, el contractista que opti a l’adjudicació de l’obra descrita en el present
projecte, haurà d’acreditar estar en possessió de la següent classificació empresarial:
-

GRUP:
E (Hidràuliques)
SUBGRUP:
7 (Obres hidràuliques sense qualificació específica)
CATEGORIA: 2 (superior a 150.000 € e inferior o igual a 360.000 € )

17.- REPLANTEIG DE L’OBRA
En el moment de realitzar el replanteig de les obres, es tindran en compte les següents
consideracions:
-

Dimensions dels equips.
Acoblament als suports o guies existents.
Alimentació elèctrica i de control dels equips.
Termini de lliurament.
Caldrà tenir especial cura, en que els treballadors que hagin de realitzar els treballs
tinguin la formació necessària exigida per a cada actuació (treballs en llocs confinats,
treballs en alçada,....)

18.- PRESSUPOST.
El pressupost previst de les actuacions projectades és de:
Pressupost d’execució material..................................................

219.989,90 €

Despeses generals 13%.............................................................. ...
Benefici industrial 6% ...................................................................

28.598,69 €
13.199,39 €

Subtotal...........................................................................................
IVA 21%........................................................................................ ...

261.787,98 €
54.975,48 €

Pressupost d'execució per contracte

316.763,46 €

El pressupost d’execució per contracte, puja a tres-cents setze mil set-cents seixanta-tres euros
amb quaranta-sis cèntims.
El tècnic
David Palou i Lamarca
Mollerussa, Juny de 2019

TCAT P David
Palou Lamarca

Firmado digitalmente por TCAT P David

PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS.
CAPÍTOL I.- CONDICIONS DELS EQUIPS I MATERIALS.I.- 1.-CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL.Tots els equips i materials seran de la millor qualitat, d'acord amb les condicions que preveuen
els documents que componen aquest document o que es determinaran en el transcurs de
l'obra.
I.-2.-RECONEIXEMENTS DELS EQUPS I MATERIALS.Abans d'utilitzar-los en les obres, els equips i materials seran examinats pel tècnic director o per
la persona en qui ell delegui, i no podrà procedir-se a la seva utilització sense aquesta
aprovació. Aquest reconeixement previ dels equips i materials no representa la seva recepció
definitiva i el tècnic director podrà retirar aquells que presentin algun defecte no advertit
anteriorment, i fins i tot, si cal, fer desmuntar l'obra amb ells executada. Per tant, la
responsabilitat del contractista en el compliment d'aquestes obligacions no cessarà mentre no
siguin rebudes definitivament les obres i instal·lacions en les quals s'hagin emprat els materials
esmentats.
CAPÍTOL II.- EXECUCIÓ DE LES OBRES.II.-1.-GENERALITATS.Totes les obres s'executaran amb subjecció a aquest Plec de Condicions i tots altres documents
del projecte, així com als detalls i instruccions que faciliti oportunament el tècnic Director.
II.-2.-OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC
Si en el transcurs del treball fos necessària qualsevol mena d'obra que no figurés especificada
en aquesta memòria, el contractista té l'obligació d'executar-la d'acord amb les instruccions
que, amb tal finalitat, rebrà del tècnic director, i s'establirien, si calgués, els preus contradictoris
de les noves unitats d'obra, d'acord amb el que disposa el vigent Reglament de Contractes de
l'Estat.
II.-3.OBRES MAL EXECUTADES
El Contractista tindrà l'obligació de desmuntar/enderrocar i tornar a executar tota obra no
efectuada d'acord amb les prescripcions d'aquest Plec de Condicions i amb les instruccions del
tècnic director, sense que li serveixi de pretext el fet que el Director o els seus delegats no
s'haguessin adonat de la falta durant l'execució.
II.-4.-LLIBRE D'ORDRES
A l'oficina de l’EDAR, el contractista hi tindrà un llibre d'ordres, amb fulls numerats per duplicat,
en el qual s'inscriuran aquelles que la Direcció Facultativa necessiti donar-li. El contractista
signarà al peu com a assabentat.
Durant les hores de treball dels dies feiners, el contractista haurà de romandre personalment a
l'obra o deixar una persona encarregada per signar, en nom seu, com assabentat de les ordres
que doni la Direcció Facultativa.

CAPÍTOL III.- CLÀUSULES ADMINISTRATIVES.III.-1.-GENERALITATS
Es regiran per les clàusules contingudes en el "Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic”, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
III.-2.-VALORACIÓ
A les unitats amidades se'ls aplicaran els preus que figuren en el pressupost, en els quals figuren
incloses totes les despeses de transport i indemnitzacions i l'import dels drets fiscals amb que
estiguin gravats per l'Estat, Província o Municipi, a més de les despeses generals de la contracta.
Si calgués realitzar alguna unitat d'obra no compresa en aquest projecte, es formalitzarà el
corresponent preu contradictori.
III.-3.-FORMA DE PAGAMENT
El pagament serà efectuat mitjançant certificació única de l'obra realitzada, aprovada pel
tècnic director i validada per l’Agència Catalana de l’Aigua.
III.-4.-TERMINI EXECUCIÓ
El contractista començarà les obres tan aviat com rebi les ordres del tècnic director i d'acord
amb els terminis legals establerts.
Les obres hauran de seguir el ritme que determini el tècnic director, a fi que finalitzin dins del
termini previst, que serà abans del 31 de desembre de l’any en curs.
III.-5.-TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia serà d'un any, a comptar des del dia de la recepció de les obres, període
durant el qual el contractista té l'obligació de reparar tots els defectes sense dret a
indemnització de cap mena.
III.-6.-RECEPCIONS
Seran efectuades d'acord amb el que disposa l'article el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic (BOE 276,
de 16/11/2011).

B-

MATERIALS

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 -

GRANULATS

B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020,B0314500,B031S400,B0311010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
Sorra de marbre blanc
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
De pedra calcària
De pedra granítica
Sorra per a confecció de morters
Sorra per a reblert de rases amb canonades
Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:
Classificació geològica.
Estudi de morfologia.
Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables,
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats
per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:

Material ceràmic: <= 5% del pes
Partícules lleugeres: <= 1% del pes
Asfalt: <= 1% del pes
Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita;
I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en
pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una
classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Per formigons d'alta resistència: < 40
Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovarho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
Granulat gruixut:
Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
Granulat fí:
Granulat arrodonit: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
Granulat gruixut:
Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
Granulat fí:
Granulat arrodonit: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en
pes
Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm
¦ pel tamís ¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦
A
¦
A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦
¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50 ¦
¦ cions ¦
¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les
condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar
per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
Identificació del subministrador
Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la cantera
Data del lliurament

Nom del peticionari
Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
Quantitat de granulat subministrat
Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de
l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i
ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i
ha d'anar acompanyat de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma (UNE-EN 12620)
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
Designació del producte
Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
Data d'emissió del certificat
Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
Naturalesa del material
Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
Presència d'impureses
Detalls de la seva procedència
Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
Terrossos d'argila (UNE 7133).
Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
Assaig petrogràfic
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
Assaig d'identificació per raigs X.
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig
del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6%
en pes
Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les
propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos
components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
____________________________________________________________________________
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GRANULATS

B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B033S500,B0331Q10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
Confecció de formigons
Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
Material per a drenatges
Material per a paviments
El seu origen pot ser:
Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions,
provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
De pedra granítica
De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són
els següents:
Granulats reciclats provinents de construcció de maó
Granulats reciclats provinents de formigó
Granulats reciclats mixtes
Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:
Classificació geològica.
Estudi de morfologia.
Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats
per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
Material ceràmic: <= 5% del pes
Partícules lleugeres: <= 1% del pes
Asfalt: <= 1% del pes
Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al
10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
Drenatges
Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o
Iib
Protecció de cobertes
Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
Drenatges
Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de
formigó.

Ús admissible:
Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
Per a confecció de formigons
Per a drens
Per a paviments
Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a
la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita;
I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:
0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un
angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer
punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):
Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Granulats naturals: <= 1% en pes
Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Granulats naturals: <= 0,8% en pes
Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
Altres granulats: Nul
Reactivitat:
Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146508 EX): Nul·la
Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
Granulats reciclats mixtos: < 18%
Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovarho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables,
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
F15/d85: < 5
F15/d15: < 5
F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de
la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
F60/F10: <20

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui
inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
Identificació del subministrador
Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
Data del lliurament
Nom del peticionari
Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
Quantitat de granulat subministrat
Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de
l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i
ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i
ha d'anar acompanyat de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma (UNE-EN 12620)
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
Designació del producte
Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
Data d'emissió del certificat
Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
Naturalesa del material
Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
Presència d'impureses
Detalls de la seva procedència

Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha
d'utilitzar en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
Terrossos d'argila (UNE 7133)
Partícules toves (UNE 7134)
Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
Assaig petrogràfic
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
Assaig d'identificació per raigs X.
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada
2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de
contenir:
Classificació geològica
Estudi de morfologia
Aplicacions anteriors
Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A
DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del
reblert.
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B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06NLA2C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari
d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació
del formigó estructural al procés d'abocat
Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/AW, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments
comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM
III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen
poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i
es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
Contingut de ciment, en pes: ± 3%
Contingut de granulats, en pes: ± 3%
Contingut d'aigua: ± 3%
Contingut d'additius: ± 5%
Contingut d'addicions: ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
Identificació del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Data i hora de lliurament
Quantitat de formigó subministrat
Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la
dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
Tipus i contingut de ciment
Relació aigua ciment
Contingut en addicions, si es el cas
Tipus i quantitat d'additius
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Identificació del ciment, additius i addicions emprats
Identificació del lloc de subministrament
Identificació del camió que transporta el formigó
Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
Control de les condicions de subministrament.
Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0711012,B0714000,B0710150.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
Morter adhesiu
Morter sintètic de resines epoxi
Morter refractari
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a
5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.

Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en
forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
1: Normal
2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
F: D'adormiment ràpid
T: Amb lliscament reduït
E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i
d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització
d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material
d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat
Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió
mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla,
en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
Característiques dels morters frescos:
Temps d'us (EN 1015-9)
Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
Característiques dels morters endurits:
Resistència a compressió (EN 1015-11)
Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
Absorció d'aigua (EN 1015-18)
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
Conductivitat tèrmica (EN 1745)
Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li
siguin aplicables)
Característiques addicionals per als morters lleugers:
Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
Reacció davant del foc:
Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
Morter adhesiu: 1 any
Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES
CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Nom del producte
Marca del fabricant i lloc d'origen
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
Referència a la norma UNE-EN 12004
Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Instruccions d'us:
Proporcions de la mescla
Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en
que està llest per a ser aplicat
Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla
Mètode d'aplicació
Temps obert
Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i
sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades
(concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Referència a la norma UNE-EN 998-2
Nom del fabricant
Codi o data de fabricació
Tipus de morter
Temps d'us
Contingut en clorurs
Contingut en aire
Proporció dels components (morters prescrits)
Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
Resistència d'unió (adhesió)
Absorció d'aigua
Permeabilitat al vapor d'aigua
Densitat
Conductivitat tèrmica
Durabilitat
Mida màxima del granulat
Temps obert o temps de correcció
Reacció davant el foc
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions d'utilització
Composició i característiques del morter

EN

MORTER

SEC,

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una
sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNEEN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM
DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.

Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 %
del previst en el projecte.
____________________________________________________________________________
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MORTERS DE COMPRA

B073 - MORTERS I PASTES AUTOANIVELLANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0731961.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.
CONDICIONS GENERALS:
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i additius,
per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per a cobrir els
escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.
Classificació en funció del tipus d'aglomerant:
Morters anivelladors de ciment: CT
Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
Morters anivelladors de magnesita: MA
Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
Morters anivelladors de resina sintètica: SR
Classificació en funció del gruix d'aplicació.
Capa fina: 2 a 30mm
Capa gruixuda: >=35mm
Característiques:
Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la
compressió s'indicarà amb una C seguida de la classe de resistència a compressió en N/mm2
Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió
s'indicarà amb una F seguida de la classe de resistència a flexió en N/mm2
Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a
quantificar el desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un es
designa amb A (mètode de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits
del valors obtinguts en els assajos corresponents.
Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes
anivelladores amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica amb SH
seguit del valor en N/mm2
Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb
assajos indicats en UNE-EN 13813. La resistència a la penetració s'indica amb les lletres IP o ICH
depenent de l'assaig utilitzat.
Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a
la rodament s'indica amb les lletres RWFC seguit de la carga en N
Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813
Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813

Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor
en kN/mm2
Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de
valor en N/mm2.
Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de
valor en Nm
Característiques especials (UNE-EN 13813):
Resistència elèctrica: Ha de complir
Resistència química: Ha de complir
Reacció al foc: Ha de complir
Emissió de substancies corrosives: Ha de complir
Resistència tèrmica: Ha de complir
Permeabilitat a l'aigua: Ha de complir
Aïllament acústic al soroll d'impacte: Ha de complir
Absorció acústica: Ha de complir
La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la
nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els diferents dígits de les característiques amb
els valors corresponents.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament:
Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el
tipus de producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació.
En camions formigonera. La pasta ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda
expressament prohibit l'addició de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin
alterar la composició original
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc ni a
reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable
en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els reials Decrets 1630 /1992 de 29 de desembre 1328/1995
de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1)
Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)

Referència a la norma UNE-EN 13813
Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits
Nom del producte
Quantitat, (massa o volum)
Data de fabricació i vida mitja
Referència del lot
Diàmetre màxim dels àrids
Instruccions per la mescla i l'aplicació
Especificacions de salubritat i seguretat
Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:
Reacció al foc
Emissió de substàncies corrossives
Permeabilitat a l'aigua
Permeabilitat al vapor d'aigua
Resistència a compressió
Resistència a flexió
Resistència al desgast
Aïllament acústic
Absorció acústica
Resistència tèrmica
Resistència química.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura
elevada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas
autonivelantes. Características y especificaciones.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 - TAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦
+----------------------------------------+
Fletxa: ± 5 mm/m
Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D6 - PUNTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D625A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
Puntal rodó de fusta
Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
Diàmetre: ± 2 mm
Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo
clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦ 5 m ¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m ¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦ - ¦ - ¦
¦
2,5 m ¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦ - ¦ - ¦
¦
3 m ¦ 1 T ¦ 1 T ¦ 1,6 T ¦ - ¦ - ¦
¦
3,5 m ¦ - ¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m ¦ - ¦ - ¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B6 -

MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B6A1 - REIXATS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6A14KRB.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat o d'acer inoxidable, malla de torsió simple, malla
electrosoldada, o malla ondulada, i mecanismes que formen el bastiment i les fulles de les
portes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els acabats dels perfils poden ser pintats o galvanitzats en el cas de perfils d'acer no inoxidable.
Les malles poden ser galvanitzades, galvanitzades i pintades o plastificades.
Els perfils i les malles han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No han de
tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment.
La grandària, el tipus i la disposició dels perfils han de complir les especificacions de la
documentació tècnica del projecte.
Els perfils han de ser rectes si no s'indica el contrari a la DT.
La separació entre barrots o perfils, si es el cas, ha de ser inferior a 12 cm.

La unió entre els perfils ha d'estar feta per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autorroscants en cas que el perfil porti plecs especialment
per allotjar la rosca del cargol.
Si els perfils són galvanitzats, les soldadures han d'estar tractades amb pintura de pols de zenc
amb resines (galvanització en fred). Si els perfils són d'acer inoxidable les soldadures han d'estar
polides.
Si l'acabat dels perfils és pintat, aquest haurà de ser amb una capa d'emprimació antioxidant i
dues d'esmalt.
El sistema de tancament ha de ser d'un punt. Cada fulla ha de tenir tres frontisses.
La fulla que no porti el mecanisme de tancament ha de tenir elements per a la seva fixació al
paviment.
La qualitat de la manyeria utilitzada no ha de ser inferior a la qualitat de la porta .
Toleràncies:
Llargària dels perfils: ± 1 mm
Dimensions de la secció:
Gruix <= 1,5 mm: ± 0,5 mm
Gruix > 1,5 mm: ± 0,8 mm
Secció dels perfils: ± 2,5%
Rectitud dels perfils: ± 2 mm/m
Torsió dels perfils: ± 1°/m
Planor: ± 1 mm/m
Angles: ± 1°
ACER GALVANITZAT:
Protecció de galvanització: >= 385 g/m2
ACER INOXIDABLE:
Ha de ser apte per al soldatge.
La composició química de l'acer s'ha d'ajustar a les especificacions següents:
Carboni: < 0,08%
Manganés: < 2,00%
Silici: < 1,00%
Fòsfor: < 0,04%
Sofre: < 0,04%
Coure: 16,00-18,00%
Níquel: 10,00-14,00%
Molibdè: 2,00-2,50%
Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZPD00,B89ZPP60,B89ZPE50,B89ZSD00,B89ZRH00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de
calç o la calç apagada
Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents
als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i
una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos
components
Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb
corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: 2 h
Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:

-

La pintura ha de ser de color estable.
Adherència (UNE 48032): <= 2

PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de
tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 30
Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar
senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.
Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb
corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 2 h
Pes específic:
Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
Rendiment: > 6 m2/kg
Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid
(PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
Resistència al rentat (DIN 53778):
Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb
brotxa, corró o procediments pneumàtics
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 4 h
Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 8 h
Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA
160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 8 h
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
Resistència química:
A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
A l'acid làctic al 5%: 15 dies
A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
A l'oli de cremar: Cap modificació
Al xilol: Cap modificació
Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 20 min
Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa
o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 30 min
Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 30 min
Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i
a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
Tracció: >= 16 N/mm2
Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
Ha de tenir una consistència adequada.
Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 2 h
Pes específic: < 17 kN/m3
Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Resistència al rentat (DIN 53778):
Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

-

Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL
LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA,
EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Codi d'identificació
Pes net o volum del producte
Data de caducitat
Instruccions d'ús
Dissolvents adequats
Límits de temperatura
Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
Toxicitat i inflamabilitat
Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
Identificació del fabricant

-

Nom comercial del producte
Identificació del producte
Codi d'identificació
Pes net o volum del producte
Toxicitat i inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Codi d'identificació
Pes net o volum del producte
Instruccions d'ús
Temps d'estabilitat de la barreja
Temperatura mínima d'aplicació
Temps d'assecatge
Rendiment teòric en m/l
Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos
contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA
16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
Pes específic UNE EN ISO 2811-1
Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora
del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:

Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
Esmalt sintètic:
Assaigs sobre la pintura líquida:
Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
Índex de despreniments INTA 16.02.88
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
Assaigs sobre la pel·lícula seca:
Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
Conservació de la pintura INTA 16.02.26
Esmalt de poliuretà:
Assaigs sobre la pintura líquida:
Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
Índex de despreniments INTA 16.02.88
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
Assaigs sobre la pel·lícula seca:
Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
Resistència a agents químics UNE 48027
Conservació de la pintura INTA 16.02.26
Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora
del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin
d'acord a dites especificacions.
____________________________________________________________________________

B8 -

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8A - MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8AZE200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i
amb additius modificadors de la brillantor
Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà,
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines
hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 5 h
Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
Ha de ser de color estable i insaponificable.
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Adherència (UNE 48032): <= 2
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs

Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
Ha de ser de color estable i insaponificable.
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Adherència (UNE 48032): <= 2
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
Resistència química:
A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
A l'acid làctic al 5%: 15 dies
A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
A l'oli de cremar: Cap modificació
Al xilol: Cap modificació
Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 30 min
Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:

-

Ha de ser de color estable i insaponificable.
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Adherència (UNE 48032): <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Acabat, en el vernís
Codi d'identificació
Pes net o volum del producte
Data de caducitat
Instruccions d'ús
Dissolvents adequats
Límits de temperatura
Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
Toxicitat i inflamabilitat
Color, en el vernís de poliuretà de dos components
Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos
components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos
contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que
arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
Índex d'anivellament INTA 160289
Índex de despreniment INTA 160.288
Temps d'assecat INTA 160.229
Envelliment accelerat INTA 160.605
Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora
del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE
PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAR - PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS
BARA -

PORTES BASCULANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BARAA3C6.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat, plafons de fusta o planxa d'acer galvanitzat, mecanismes,
perfils per als bastiments, contrapesos, politges, etc... que conformen la porta basculant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni
despreniments en el recobriment.

Totes les parts de la porta, així com les fixacions, han de ser en tots els aspectes de bona
fabricació, material apropiat, resistència adequada i lliures de defectes patents durant la seva
vida útil prevista.
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i
connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix
de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la
fulla.
Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit contra la corrosió, i de secció i forma
acceptades per la DF.
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
L'element vidrat ha de garantir que en cas de ruptura no apareixeran trossos punxeguts, vores
tallants, ni d'altres parts perilloses.
La porta ha d'estar dissenyada i ha de portar les proteccions apropiades per tal d'evitar la
producció de lesions i danys als usuaris, complint l'establert a la norma UNE-EN 12604.
La porta ha d'anar provista d'una etiqueta fixada de forma permanent, en lloc visible i
fàcilment llegible,
que mostri almenys la següent informació:
Nom del fabricant o importador a l'UE (nom/detalls de contacte, per exemple codi o
direcció)
Tipus de porta
Número de sèrie/número únic de referència de la porta
Any de fabricació
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Separació entre els perfils de l'estructura: <= 600 mm
Fletxa dels perfils de l'estructura (L = llum): <= L/100
Gruix de les potes d'ancoratge: >= 1 mm
Distància entre potes d'ancoratge: <= 600 mm
Distància potes d'ancoratge-extrems: <= 200 mm
Nombre de frontisses:
Amplària <= 3 m: 3 ud.
Amplària > 3 m: 4 ud.
Perfils d'acer:
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet
també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment per
a allotjar la rosca del cargol.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zenc amb resines
(galvanització en fred)
Tarja superior fixa de ventilació:
Alçària de la tarja de ventilació: <= 300 mm
Distància tarja ventilació-cantells: >= 150 mm
Toleràncies:
LLargària dels perfils: ± 1 mm
Dimensions de la secció (<= a 1,5 mm de gruix): ± 0,5 mm
Dimensions de la secció (> 1,5 mm de gruix): ± 0,8 mm
Secció dels perfils: ± 2,5%
Rectitud dels perfils: ± 2 mm/m
Torsió dels perfils: ± 1°/m
Planor: ± 1 mm/m
Angles: ± 1°
Alineació de les frontisses: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a compartimentació del foc/fum,
- Productes per a usos subjectes a requisits específics, en particular soroll, energia, estanquitat i
seguretat d'ús:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació com a mínim
(preferentment sobre el mateix producte, o sinó sobre l'etiqueta o la documentació comercial
que l'acompanya):
Nom o marca identificativa del fabricant
Adreça enregistrada del fabricant
Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma EN 13241-1
Valor declarats pel fabricant
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976,
"Particiones: Puertas de Acero".
UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos.
Requisitos.
UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de
producto. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos.
____________________________________________________________________________
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BD7 -

TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7JE180.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres
d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni
d'altres defectes.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394.
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
Designació comercial
Referència del material (PE 50A)
Diàmetre nominal en mm
Gruix nominal en mm
Pressió nominal en MPa
Any de fabricació
UNE 53365
Material constitutiu:
Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
Negre de carboni amb les característiques següents:
Densitat: 1500- 2000 kg/m3
Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3
de l'UNE 53365.
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa
circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.
Diàmetre i gruix de la paret:
+-----------------------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦ Gruix de la paret ¦ Tolerància ¦
¦ Nominal ¦
(mm)
¦ màxima ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦ DN
¦
¦
¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8 ¦ (mm)
¦
¦
¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦
¦
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦ 110 ¦ 4,2 ¦ 6,6 ¦ + 1,0 ¦
¦ 125 ¦ 4,8 ¦ 7,4 ¦ + 1,2 ¦
¦ 140 ¦ 5,4 ¦ 8,3 ¦ + 1,3 ¦
¦ 160 ¦ 6,2 ¦ 9,5 ¦ + 1,5 ¦
¦ 180 ¦ 6,9 ¦ 10,7 ¦ + 1,7 ¦
¦ 200 ¦ 7,7 ¦ 11,9 ¦ + 1,8 ¦
¦ 225 ¦ 8,6 ¦ 13,4 ¦ + 2,1 ¦
¦ 250 ¦ 9,6 ¦ 14,8 ¦ + 2,3 ¦
¦ 280 ¦ 10,7 ¦ 16,6 ¦ + 2,6 ¦
¦ 315 ¦ 12,1 ¦ 18,7 ¦ + 2,9 ¦
¦ 355 ¦ 13,6 ¦ 21,1 ¦ + 3,2 ¦
¦ 400 ¦ 15,3 ¦ 23,7 ¦ + 3,6 ¦
¦ 450 ¦ 17,2 ¦ 26,7 ¦ + 4,1 ¦
¦ 500 ¦ 19,1 ¦ 29,6 ¦ + 4,5 ¦
¦ 560 ¦ 21,4 ¦ 33,2 ¦ + 5,0 ¦
¦ 630 ¦ 24,1 ¦ 37,4 ¦ + 5,0 ¦
¦ 710 ¦ 27,2 ¦ 42,0 ¦ + 5,0 ¦
¦ 800 ¦ 30,6 ¦ 47,4 ¦ + 5,0 ¦
+-----------------------------------------------------+
Toleràncies:
Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0
Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):
Tubs rectes: <= 0,02 DN mm
Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm
Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm
Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm
Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm

No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y
desagües. Características y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
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BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZA250,BDKZ3170.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
Fosa gris
Fosa dúctil
Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.

Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser
utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
Amb un dispositiu de tanca
Amb suficient massa superficial
Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser
com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre
mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de
complir les especificacions següents:
Un o dos elements:
Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
Tres o més elements:
Franquícia del conjunt: <= 15 mm
Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
Dimensions: ± 1 mm
Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
Ranures:

-

Llargària: <= 170 mm
Amplària:
Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
Forats:
Diàmetre:
Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
A 15: >= 2 mm
B 125: >= 3 mm
C 250: >= 5 mm
D 400: >= 6 mm
E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o
de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa
blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
El codi de la norma UNE EN 124
La classe segons la norma UNE EN 124
El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant
deficiències, fins al 100% del subministrament.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG151N32.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
Plàstic
Fosa d'alumini
Planxa d'acer
Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
Normal
Estanca
Antihumitat
Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦
Tipus
¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material
¦ Normal ¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic
¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦
¦
¦Plastificada ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦
¦
¦Planxa d'acer ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557 ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557 ¦
+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible

PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________
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BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG4243JK,BG4242JH,BG42429H.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb
interruptors automàtics magnetotèrmics
Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb
interruptors automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme"
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre
un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
La o les tensions assignades
La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
El corrent assignat
El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
Esquema de connexió
Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles
quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament
marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la
lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols,
volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre
un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb
el que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als
específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament
assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de
portar marcades com a mínim les indicacions següents:
El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
La o les tensions assignades
La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències
diferents a 50 Hz
El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
Esquema de connexió
La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components
continues amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que
quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar
clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la
lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
Temps mínim de no resposta
El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components
continues amb els símbols normalitzats
La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que
estan acoblats
Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor
automàtic
Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha
d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en
l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials
fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte
1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
Control de la documentació tècnica subministrada
Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest
assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de
control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o
segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________
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BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4 -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW41000,BGW42000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits,
caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
Material
Tipus
Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de
protecció.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BNZ -

ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BNZ1 - CARRETS DE DESMUNTATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNZ115G0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, de 500 o 1000 mm de diàmetre nominal i
de 10 bar de pressió nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
Dos cossos d'acer inoxidable, mascle i femella, amb brides i maniguets lliscants
Tancament d'estanquitat mitjançant junt de doble llavi
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Tipus d'acer: AISI-304
Llargària màxima carret mesurada entre brides:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre nominal carret (mm) ¦ Llargària màxima segons PN brida ¦
¦
¦---------------------------------------¦
¦
¦brida PN 10 ¦brida PN 16 ¦brida PN 25 ¦
¦------------------------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
500
¦ 285 ¦ 305 ¦ 325
¦
¦
1000
¦ 315 ¦ 365 ¦ 425
¦
+----------------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D06 -

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060Q021.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el
seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:
Cendres volants: <= 35% pes de ciment
Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul·la
Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó,
no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua
abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________
E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E3 -

FONAMENTS

E3Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3Z112P1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
Situació dels punts de referència dels nivells
Abocada i estesa del formigó
Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
Gruix de la capa: - 30 mm
Nivell: +20 / - 50 mm
Planor: ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15
cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de
neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________
EA -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAR -

PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EARAA3C6.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el seu
accionament manual o automàtic, col·locades sobre fàbrica.
S'han considerat els elements següents:
Porta basculant amb una o dues fulles, amb o sense portes laterals, amb o sense tarja
fixe de ventilació superior, compensada amb molles d'acer o amb contrapès lateral amb tots
els mecanismes d'accionament i amb pany.
Porta enrotllable amb les guies, el corró compensat amb molles laterals i el pany.
Porta extensible de ballesta de perfils d'acer.
Porta plegable d'apertura ràpida vertical, amb tots els mecanismes d'accionament
elèctric i amb pany.
Porta seccional amb funcionament manual o amb operador electromecànic amb tots
els mecanismes d'accionament i amb pany.
Porta giratòria amb 3 o 4 fulles, amb obertura automàtica o manual
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Portes basculants:
Replanteig

Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc.
Muntatge de la porta
Muntatge dels contrapesos o motlles
Equilibrat de la porta
Neteja i protecció
Portes enrotllables:
Replanteig
Col·locació de les guies i rejuntat amb l'obra de fàbrica
Muntatge del corró, la persiana i els accessoris
Compensat de la persiana
Neteja i protecció
Portes extensibles:
Replanteig
Fixació de les guies superiors
Fixació de la guia inferior
Fixació dels bastiments laterals
Muntatge de la ballesta
Neteja i protecció del conjunt
Portes ràpides:
Replanteig
Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant
Muntatge de la porta
Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric
Equilibrat de la porta
Neteja i protecció
Portes seccionals:
Replanteig
Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc.
Muntatge de la porta
Muntatge dels mecanismes d'accionament
Connexionat elèctric, en el cas d'accionament amb operador electromecànic
Equilibrat de la porta
Neteja i protecció
Portes giratòries:
Replanteig
Col·locació d'eix central, mecanismes i caixa exterior
Muntatge de fulles giratòries i elements d'acabat
Posta en marxa i probes de correcte funcionament
CONDICIONS GENERALS:
Les portes han de quedar instal·lades en la posició que indica la DT i em el seu defecte la
indicada per la DF.
PORTA BASCULANT, ENROLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos.
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre ancoratges:
Porta basculant, extensible, ràpida o seccional: <= 60 cm
Porta enrotllable: <= 50 cm
Distància dels ancoratges als extrems: <= 30 cm
Franquícia fulla-paviment: <= 10 mm
Toleràncies d'instal·lació:
Replanteig: ± 10 mm
Nivell previst: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 1 mm

-

Aplomat de les guies: ± 2 mm
Pla previst respecte a les parets: ± 2 mm
Franquícia fulla-paviment: ± 2 mm

PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL:
Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops en obrir-la.
PORTA BASCULANT:
Contrapès lateral:
Ha d'anar muntat dins d'una caixa registrable en tota la seva alçada i ha de tenir fre de
caiguda
Ha de ser únic i ha d'estar connectat per mitjà de cables als dos laterals de la fulla
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a
la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions
del fabricant.
PORTA GIRATÒRIA
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts.
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a
la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions
del fabricant.
Les portes motoritzades la velocitat de la fulla en el seu extrem exterior serà <=0,75m/seg.
En les portes manuals es col·locarà un regulador de velocitat.
La porta anirà equipada amb elements i mecanismes antiatrapament.
Si la porta també serveix d'evacuació en cas d'emergència ha de disposar de mecanismes de
desbloqueig de les fulles giratòries.
Toleràncies d'instal·lació:
Replanteig: ± 10 mm
Nivell previst: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col·locació de la fulla i a la seva
anivellació i aplomat.
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:
No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el procés de muntatge.
PORTA GIRATÒRIA
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop col·locada s'ha de comprovar que el seu funcionament és correcte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PORTA BASCULANT O GIRATÒRIA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976,
"Particiones: Puertas de Acero".
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
ED -

INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

EDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EDKZA250.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Comprovació de la superfície de recolzament
Col·locació del morter d'anivellament
Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG4243JK,EG4242JH,EG42429H,EG4245R2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb
interruptors automàtics magnetotèrmics
Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb
interruptors automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació i anivellació
Connexionat

-

Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions
del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal
fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte
1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte
1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
Verificar que el sistema de fixació es correcte
Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.

Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.
Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada
cas:
Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la
xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDKZ3174.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

-

Comprovació de la superfície de recolzament
Col·locació del morter d'anivellament
Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G2R - GESTIÓ DE RESIDUS
G2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2R54237.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________
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TANCAMENTS I DIVISÒRIES

G6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G6A14KRB.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla
electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Reixat amb malla de torsió senzilla
Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat
metàl·lic
Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o
de torsió, mecanismes i muntants de suport.
Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb
rodet.
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:
Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
Ancorat a l'obra
Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
Replanteig
Col·locació de l'element
Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
Col·locació dels elements que formen el reixat
Tesat del conjunt
Replanteig
Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
Col·locació dels elements que formen el reixat
Porta de fulles batents:
Replanteig
Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a
obres de fàbrica
Muntatge de la porta
Falcat provisional
Col·locació dels mecanismes
Neteja i protecció
Porta corredissa:
Replanteig
Fixació de la guia inferior
Fixació dels bastiments laterals
Muntatge de la porta
Col·locació dels mecanismes
Neteja i protecció del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.

Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases
que no han de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
Distància entre suports:
Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
Replanteig: ± 10 mm
Nivell: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les
cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de
produir deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les
especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de
topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i
silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al
paviment.
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Nivell: ± 3 mm
Aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes
per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que
quedi ben travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa
referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En
cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en
cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
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REVESTIMENTS

G8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G8B74B35.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aplicació d'un recobriment de pintura sobre una superfície d'acer amb un grau de preparació
definida, mitjançant un conjunt de capes d'imprimació, intermèdies i d'acabat, amb gruixos
nominals de pel·lícula seca definits, que condueix a una determinada durabilitat del sistema de
pintura protector segons l'article 30.2 de l'EAE.
S'han considerat els elements següents:
Estructures
Paraments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aplicació de les capes d'imprimació necessàries i del tipus adient, segons la composició
de la pintura d'acabat
Aplicació de capes de pintura intermèdies.
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat de les capes d'acabat.
CONDICIONS GENERALS:
Els sistemes de pintura compliran les prescripcions de la taula 30.3.a. de l'EAE
Es definirà el sistema de tractament, detallant com mínim:
-Tipus i gruix de la capa d'imprimació anticorrosiva
-Tipus i gruixos de les capes intermèdies
-Tipus i gruixos de les capes d'acabat i retocs
Cal eliminar de la superfície d'acer la brutícia, pellofes de laminació, restes d'escories de
soldadures, greixos, humitat superficial i revestiments existents
La superfície dels elements a pintar es netejarà i prepararà d'acord al tractament de pintura a
aplicar
Els mètodes de preparació de la superfície hauran d'obtenir el grau de rugositat definit
En cas de realitzar-se el pintat a obra dels elements, aquets hauran de ser imprimats a taller
amb un gruix mínim, per tal d'evitar una oxidació incipient durant l'aplec
Les pintures que composen el sistema de pintat han de ser compatibles entre si
Es recomanable que les diferents capes de pintura siguin de diferents colors per tal de poder
diferenciar-les.
Es respectaran de forma estricta els períodes d'assecatge i enduriment que aconselli el
fabricant davant un possible contacte amb l'aigua.
Caldrà preveure la dificultat de pintat dels elements inaccessibles i pintar-los abans del seu
muntatge
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Es comprovarà prèviament que l'estat de la superfície és el previst a la fase anterior
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
Humitat relativa de l'aire > 60%
En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <=1 m2: No es dedueixen
Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la superfície a pintar.
Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
____________________________________________________________________________
G9 -

FERMS I PAVIMENTS

G9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
G9ZZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A FERMS I PAVIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9ZZ1100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de base d'anivellament i transició amb morter de ciment o de resines epoxi,
col·locada manualment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Execució de llit d'anivellament sobre la superfície d'assentament del junt
Execució de la transició entre la rasant i el perfil (opcional)
CONDICIONS GENERALS:
Si es disposa com a transició, ha d'haver continuïtat entre el ferm i la base a fi d'assegurar la
bona rodadura. No s'admeten esquerdes o desnivells entre aquesta zona i la rasant o el perfil.
Les capes executades com a llit i laterals -si n'hi ha-, del junt, han de tenir dimensions ajustades
als valors recomanats pels fabricants.
Ha de donar una superfície d'assentament plana i paral·lela a la superfície dels taulers.
Gruix del llit d'assentament: >= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per aconseguir una perfecta adherència, les superfícies del tauler dins de la caixa del junt han
d'estar seques, netes i exentes de beurada superficial.
S'ha d'evitar l'aplicació de material sobre angulars metàl·lics, ja que la vibració deguda a falles
d'ancoratge produiria la seva ruptura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
l de volum realment executat mesurat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

GNZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GNZ115G4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, amb diàmetres nominals de 500 o 1000
mm muntats en pericó de canalització soterrada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja de l'interior dels tubs
Connexió dels dos cossos del carret als extrems de la xarxa a completar
Embridat dels cossos
Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:

La distància entre l'accessori i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin
col·locar i treure tots els cargols de les brides.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha de ser concèntric amb els tubs.
En unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
S'ha de netejar l'interior dels tubs abans de la instal·lació de l'accessori.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________
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K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2192913,K2195D24.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat
a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha
de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si
cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
Vorada col·locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
Material sintètic i capa d'anivellació
Terratzo i capa de sorra
Solera de formigó

Esglaó
Revestiment d'esglaó
Recrescut de morter de ciment
Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació/fragilitat de l'element a tractar
Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
Dificultat d'accès de l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classificació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc

Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT,
ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

___________________________________________________________________________
K2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -

ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21Q -

DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21QU200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m,
com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges
Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim
i a una alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials
per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a
una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor
Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a
una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i
aplec per a la seva reutilització
Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la
seva reutilització o restauració
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Operacions de preparació
Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
Desmuntatge o arrencada dels elements
Neteja de la superfície de les restes de runa
Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com
ara grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT
FIX O MÒBIL, DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE
RELLOTGE:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA

K878 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K8782270.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El
sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat de conservació i de la
naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.
S'han considerat els tipus de neteja següents:
Sistemes a base d'aigua:
Aigua nebulitzada

Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals
d'interès històric-artístic)
Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)
Apòsits aquosos amb materials absorvents
Sistemes a base de detergents o productes químics:
Agents quelants en suspensió en un gel
Resines d'intercanvi iònic
Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.
Sistemes abrasius
Sistemes manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la superfície a netejar
Protecció de la resta de la façana
Execució de les operacions pròpies de la neteja
Repàs i neteja final
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra
on intervenen conservadors-restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació/fragilitat de l'element a tractar
Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
Dificultat d'accès de l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o
amb decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir
el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació
en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de
percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir
cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar
pel tècnic restaurador.
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció
adequat.
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i
sense pluja.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts afectades.
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi
hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques.
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el
material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el
que s'aplica.
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per
veure l'efecte de la neteja sobre el material.
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més
dèbils de la façana o els que no es netegen.

En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a
netejar
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt
deteriorades.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la DF.
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a
netejar.
SISTEMES A BASE D'AIGUA:
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra
inferior per escorriment.
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta
s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats.
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força
mecànica, ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície
de la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades.
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5.
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics.
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE,
EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
NETEJA AMB BISTURÍ:
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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SOLERES I RECRESCUDES

K93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K93AC175.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la pasta allisadora
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament
amb morter de ciment:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació dels junts
Col·locació del morter o formigó
Protecció del morter o formigó fresc i cura
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina,
llisa i de porositat homogènia.
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Gruix: ± 1 mm
Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I
ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m.
Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els
junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los
coincidir amb els junts de retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola
de 10 mm de diàmetre): >= 30 N/mm2
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Gruix: ± 5 mm
Planor: ± 4 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
MORTER DE CIMENT:
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

PASTA ALLISADORA:
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <=
2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat
ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta
d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.
LLOSA DE FORMIGÓ:
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la
superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
15 dies en temps calorós i sec
7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLOSA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K9 -

PAVIMENTS

K9Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

K9Z3 - ACABATS SUPERFICIALS DE PAVIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9Z331E0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Acabats superficials de paviments.
S'han considerat els acabats superficials següents:

Envernissat de paviments de fusta
Envernissat de paviments d'altres materials
Neteja i encerat de paviment de ceràmica natural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En l'envernissat sobre paviment de fusta:
Preparació i comprovació del paviment a envernissar
Aplicació de la capa de protector químic de la fusta
Aplicació del vernís en dues capes
En l'envernissat sobre paviments d'altres materials:
Preparació i comprovació del material a vernissar
Aplicació del vernís
En la neteja i encerat de paviments de ceràmica natural:
Preparació i comprovació del paviment
Aplicació del producte de neteja
Raspallat de la superfície
Aplicació de la cera en dues capes
CONDICIONS GENERALS:
A la superfície acabada no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
El color, la brillantor i la textura han de ser uniformes.
No hi ha d'haver taques de vernís en els paraments verticals i els altres elements en contacte
amb el paviment.
ENVERNISSAT:
La pel·lícula de vernís sec ha de tenir un gruix >= 100 micres.
ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA:
Toleràncies del suport:
Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en coníferes: <= 15%
Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en frondoses: <= 12%
Absència d'atacs de fongs o d'insectes
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 30°C i la humitat
relativa de l'aire sigui superior al 60%. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes
condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Per a envernissar o encerar el paviment és necessari que estiguin col·locats tots aquells
elements que puguin afectar el procés d'aplicació.
S'ha d'aplicar sobre superfícies seques, netes i sense pols ni greix.
No s'ha d'admetre la utilització de procediments artificials d'assecatge.
S'ha de protegir la superfície fins que el vernís o la cera adquireixin la resistència química
adequada.
ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA:
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i s'han de substituir per peces de fusta bona de les
mateixes característiques.
Els nusos sans que tinguin exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
El vernís s'ha d'estendre sobre la superfície de la fusta ja planejada i fregada amb paper de
vidre.
La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda segons la duresa de la fusta i
seguint les instruccions del fabricant.
Totes les aplicacions, massillats, etc., s'han de fregar amb paper de vidre seguint la direcció de
les vetes de la fusta.

ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT D'ALTRES MATERIALS:
La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda segons la duresa del paviment i
seguint les instruccions del fabricant.
NETEJA I ENCERAT DE PAVIMENTS DE CERÀMICA:
S'han d'eliminar les taques, sals, eflorescències i fongs mitjançant l'aplicació d'àcid acètic dissolt
en aigua. Un cop efectuada aquesta operació s'ha de deixar secar la superfície i netejar les
incrustacions del paviment amb raspall d'arrels.
Les capes de cera s'han d'aplicar seguint les instruccions i dosificacions recomanades pel
fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
___________________________________________________________________________
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
1. OBJECTE DE L’ESTUDI.
El present estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la realització de l’obra, les previsions
respecte a la prevenció dels riscs d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels
treballs de reparació, conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives de higiene i
benestar dels treballadors.
Així mateix, servirà per fixar unes directrius bàsiques a l’empresa executora de l’obra, per tal de
portar a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció dels riscs professionals,
facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el
Reial Decret 1.627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen unes disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció, i que a més s’implanta la obligatorietat de la
inclusió d’un estudi bàsic de Seguretat i Salut, en projectes d’edificació i obra pública.
1.1. Justificació de l’estudi.
D’acord amb el que disposa l’article 4 del RD 1.627/1997, de 24 d’octubre, per les
característiques de l’obra que ens ocupa, es d’obligat compliment la redacció d’un Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen els següents requisits:





El pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450 mil euros.
No es contractaran en cap moment més de 20 treballadors de forma simultània.
El volum de mà d’obra estimada, serà inferior a 500 dies.
No es tracta d’obres per a túnels, galeries, conduccions subterrànies ni preses.

2. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES.
2.1. Descripció de l’obra.
Consisteix en realitzar les actuacions descrites en l’objecte del present projecte.
Totes les obres i instal·lacions es realitzaran d’acord amb les indicacions establertes en el
projecte d’execució.
2.2. Unitats constructives que composen les obres.
Les unitats constructives que composen les obres són les següents:










Actualització del programa IMAN.
Centralització EDAR’s.
Substitució tractor tallagespa.
Substitució bombes de capçalera.
Instal·lació de parrilles estraïbles i pavimentació.
Impermeabilització coberta edifici industrial.
Bis sense fi de tamisos a contenidor.
Automatització porta accés planta.
Vorera edifici bufants.

2.3. Riscos.
2.3.1. Riscos professionals.

Els riscos professionals que s’han identificat són els següents:
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Caigudes a diferent nivell.
Despreniments.
Talls, punxades i cops amb màquines, eines i materials.
Caigudes al mateix nivell.
Projecció de partícules als ulls.
Dermatitis per contacte amb el formigó.
Electrocucions.
Incendis i explosions.
Atropellaments i bolcaments.
Pols i sorolls.

2.3.2. Riscos de danys a tercers.
Seran els produïts per la permanència possible en el recinte de l’obra de persones alienes a la
mateixa, així com per a la circulació de vehicles en els accessos a l’obra, considerant-se:
Î Caigudes al mateix nivell.
Î Atropellaments.
Î Caigudes d’objectes.
2.4. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.
2.4.1. Proteccions individuals.
2.4.1.1. Protecció del cap:
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Cascs, per a totes les persones que participen en les obres, inclosos els visitants.
Ulleres contra impactes i anti-pols.
Careta anti-pols.
Pantalla contra protecció de partícules.
Filtre per a caretes.
Protector auditiu.

2.4.1.2. Protecció del cos:
Î Cinturons de seguretat, els quals s’adaptaran als riscos específics de cada tipus de
treball.
Î Cinturó antivibrador.
Î Vestimenta de treball; es tindran en compte les reposicions durant el període de
duració de l’obra, segons el Conveni Col·lectiu Provincial.
Î Vestimenta impermeable.
Î Davantals de cuir.
2.4.1.3. Protecció d’extremitats superiors:
Î Guants de goma fins, per a paletes i operaris que treballen amb formigó.
Î Guants de cuir i anti-talls per a la manipulació de materials i objectes.
Î Guants dielèctrics pe a la utilització de baixa tensió.
2.4.1.4. Protecció d’extremitats inferiors:
Î Botes d’aigua, d’acord amb la MT-27.
Î Botes de seguretat classe II.

2.4.2. Proteccions col·lectives.
2.4.2.1. Senyalització general:
Î Senyal de STOP a les sortides de vehicles.
Î Obligatori l’ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, careta, protectors auditius, botes i
guants.
Î Risc elèctrics, caiguda d’objectes, caiguda a diferents nivells, maquinària pesant en
moviment, carregues suspeses, incendis i explosions.
Î Entrada i sortida de vehicles.
Î Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc i prohibit fumar.
Î Senyal informativa de localització de farmaciola i extintor. Cinta de senyalització.
2.4.2.2. Instal·lació elèctrica:
Î Conductor de protecció i pica o placa de presa de terra.
Î Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per a enllumenat i de 300 mA per a
força motriu o altres usos.
2.4.2.3. Excavacions:
Î Senyalització: s’utilitzaran cintes de senyalització indicatives del risc de caiguda a
diferent nivell.
2.4.2.4. Obres de fàbrica:
Î Plataformes metàl·liques en voladissos per a descàrrega de materials a les plantes.
Î Xarxes horitzontals i verticals en buits.
Î Baranes.
2.4.2.5. Protecció contra incendis.
Î S’utilitzaran extintors portàtils.
2.4.3. Formació.
Per tal d’assolir un nivell de seguretat més elevat en l’obra, s’impartirà formació en
matèria de seguretat i higiene en el treball, al personal que intervingui en la mateixa.
2.4.4. Medecina preventiva i primers auxilis.
2.4.4.1. Farmaciola.
En instal·lacions annexes, es disposarà d’una farmaciola, la qual estarà al servei del personal
que estigui treballant en l’obra, amb el material específic d’acord amb l’Ordenança General
de Seguretat i Higiene en el treball.
2.4.4.2. Assistència a ferits.
S’haurà d’informar a tot el personal de l’obra de la situació dels diferents Centres Mèdics
(Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, ...) on hauran de traslladarse els ferits per un tractament més ràpid i efectiu. Es convenient disposar en l’obra, i en lloc
visible, d’una llista de telèfons i direccions dels Centres assignats per Urgències, ambulàncies,
taxis, ... a fi de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d’assistència.

2.4.4.3. Reconeixement mèdic.
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement
mèdic previ al treball, i que es repetirà en un període d’un any.
3. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ.
 Real Decret 1.627/1.997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
 Real Decret 485/1.997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball.
 Real Decret 486/1.997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.
 Llei 31/1.995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals.
 Estatut dels Treballadors.
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71).
 Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71.
 Reglament de Seguretat i Higiene en la indústria de construcció (O.M. 25-5-52) (B.O.E. 156-52).
 Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59).
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5-7-8/99-70).
 Homologació de medis de protecció personals del treballador (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5749.
 Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).
 Reglament d’aparells elevadors per obres (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77).
 Conveni col·lectiu Provincial de la Construcció.
 Ordre 26-8-40. Il·luminació dels centres de treball.
 Ordre 31-7-44. Normes sobre intervenció del Ministeri de Treball amb propaganda relativa
a prevenció d’accidents.
 Ordre 27-4-46. Dotació de peces de protecció a treballadors menors de 21 anys.
 Decret 22-6-56. Reglament d’Accidents de Treball.
 Ordre 31-10-73. Instruccions tècniques complementàries del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
 Ordre del 9-12-75. Regula la relació entre Jurats d’Empreses i els Comitès de Seguretat i
Higiene en el Treball.
 Decret 17-3-82. Estructura i competències de I ‘Institut Nacional de Seguretat i Higiene en
el Treball.
 Real Decret 28-7-83. Regulació de la Jornada de Treball, jornades especials i descans.
 Real Decret 9-5-86. Norma sobre senyalització de seguretat en els centres i locals de
treball.
 Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Medecina en el Treball que
puguin afectar als treballadors que realitzin l’obra.
 Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball en els
projectes d’edificació i obres públiques. (R.D. 555/1986 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86).
4. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ.
Totes les peces de vestir de protecció del personal o elements de protecció col·lectives, tindran
fixat un període de vida útil, rebutjant-se al finalitzar el mateix.

Quan per circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una
determinada peça o equip, es reposarà el mateix, independentment de la duració prevista o
de la data d’entrega.
Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tracte límit, es a dir, el màxim per el que va
ser concebuda, com per exemple un accident, serà rebutjada i reposada al moment.
Totes aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplada i tolerància de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament. L’ús d’una peça o equip de protecció mai
representarà un risc en si mateix.
4.1. Proteccions personals.
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació del Ministeri de
Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixin en el mercat.
En els casos en que no existeixi norma d’Homologació, serà de qualitat adequada a les seves
respectives prestacions.
4.2. Proteccions col·lectives.
4.2.1.Tanques autònomes de limitació i protecció.
Hauran de tenir com a mínim 90 cm d’altura i estaran construïdes a base de tubs metàl·lics.
4.2.2. Xarxes perimetrals.
La protecció del risc de caiguda al buit, es realitzarà mitjançant la utilització de xarxes,
l’extrem inferior de les quals s’anellarà amb agulles de ganxo d’acer en els forjats. Les
xarxes seran de poliamida, protegint les plantes de treball. La corda de seguretat serà
d’un mínim de 10 mm de diàmetre i els mòduls de la xarxa estaran lligats entre si amb
corda de poliamida de 3 mm de diàmetre, com a mínim. Es protegirà el desencofrat
mitjançant xarxes de la mateixa qualitat, anellades en el perímetre dels forjats.
4.2.3. Malles.
Els buits interiors es protegiran amb una malla de resistència adequada.
4.2.4. Baranes.
Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desencofrada. Hauran de tenir la suficient
resistència per a garantir la retenció de les persones.
4.2.5. Cables de subjecció del cinturó de seguretat i els seus ancoratges.
Hauran de tenir la suficient resistència per a suportar els esforços a que poden ser sotmesos,
d’acord amb la seva funció protectora.
4.2.6. Plataformes de treball, bastides i passarel·les.
Les plataformes de treball, bastides i passarel·les hauran de tenir com a mínim 60 cm
d’amplada i si estan situades a més de 2 metres del terra hauran de tenir baranes o un altre

sistema de protecció col·lectiva equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una altura
mínima de 90 cm i disposaran d’un reforç de protecció, un passamà i una protecció intermitja
que impedeixi el pas dels treballadors. Les bastides hauran de projectar-se, construir-se i
mantenir-se de manera que s’eviti que es desplomin o es desplacin accidentalment. Les
bastides mòbils hauran de disposar de mecanismes adequats per assegurar-se contra
desplaçaments involuntaris.
4.2.7. Escales de mà.
Les escales de mà compliran les condicions de disseny i utilització senyalades en el Real Decret
486/1.997, de 14 d’abril, havent d’estar proveïdes dels elements de suport i subjecció necessaris
per a que la seva utilització no suposi un risc de caiguda per lliscament o desplaçament, essent
a més, suficientment resistents per evitar caigudes per ruptura de les mateixes.
Les escales de mà simples es col·locaran formant un angle de 75 graus amb l’horitzontal, i
quant s’utilitzin per accedir a llocs elevats, els seus travessers hauran de prolongar-se almenys 1
metre per d’amunt d’aquests.
4.2.8. Extintors.
Hauran de ser de pols polivalent antibrasa i seran revisats periòdicament.
4.3. Normes tècniques d’homologació.























MT-1. Casc de seguretat no metàl·lic. BOE 312 del 31-12-74.
MT-2. Protectors auditius. BOE 209 del 1-9-75.
MT-3. Pantalons per a soldadors. BOE 210 del 2-9-75.
MT-4. Guants aïllants de la electricitat. BOE 211 del 3-9-75.
MT-5. Calçat de seguretat contra riscos mecànics.
MT-7. Adaptadors facials. BOE 214 del 6-9-75.
MT-8. Equips de protecció personal de vies respiratòries. Filtres mecànics.
MT-9. Mascaretes auto filtrants. BOE 216 del 9-9-75.
MT-11. Guants de protecció, d’avant d’agents agressius químics.
MT-13. Cinturons de seguretat. Subjecció. BOE 210 del 2-9-77.
MT-16. Ulleres tipus universal com a protecció contra impactes. BOE 196 del 17-8-78.
MT-17. Oculars protectors contra impactes. BOE 216 del 9-9-78.
MT-18. Oculars filtrants per a pantalles per a soldadors. BOE 33 del 7-2-79.
MT-19. Tapa filtres i antividres per a pantalles de soldadors. BOE 148 del 21-6-79.
MT-20. Equips semiautomàtics d’aire fresc amb mànega d’aspiració. BOE 184 del 3-8-81.
MT-21. Cinturons de suspensió. BOE 64 del 16-3-81.
MT-22. Cinturons de caiguda. BOE 65 del 17-3-81.
MT-24. Equips semiautomàtics d’aire fresc amb mànega de pressió. BOE 184 del 3-8-81.
MT-25. Plantilles de protecció d’avant riscs de perforació. BOE 245 del 13-10-81.
MT-26. Aïllaments d’eines manuals utilitzades en treballs elèctrics de B.T. BOE 243 del 108-81.
MT-27. Bota impermeable a l’aigua i a l’humitat. BOE 305 del 22-12-81.
MT-28. Dispositius personals utilitzats en les operacions d’elevació i descens. Dispositius
anticaigudes. BOE 299 del 14-12-82.

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ.
5.1. Servei tècnic de seguretat i higiene.
L’empresa constructora disposarà d’assessorament tècnic en matèria de seguretat i
higiene.

5.2. Servei mèdic.
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat.
5.3. Vigilant de seguretat i comitè de seguretat.
Al no comptar l’obra amb un nombre suficient de treballadors per a constituir el Comitè de
Seguretat, es nomenarà un vigilant de Seguretat, amb les obligacions assenyalades en
l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
5.4. Instal·lacions mèdiques.
Les farmacioles es revisaran mensualment i es reposaran de nou.
5.5. Instal·lacions d’higiene i benestar.
Tenint en compte la curta durada de les obres a realitzar, i la proximitat de les instal·lacions,
l’empresa posarà a disposició del personal que estigui treballant en l’obra, les dependències
necessàries per al seu ús com a vestuaris i serveis, així com un espai reservat com a menjador.
5.5.1. Menjador.
Per a cobrir les necessitats es disposarà d’un espai d’uns 20 m2, amb les següents
característiques:








Il·luminació natural i artificial adequada.
Ventilació suficient.
Dotat amb taules i cadires.
Aigua potable.
Piques de rentat.
Sistema d’escalfament del menjar.
Cubs amb tapes per a les escombraries.

5.5.2. Vestuaris.
Es disposarà d’espai suficient en els vestuaris, amb les corresponents taquilles individuals.
5.5.3. Serveis.
Els serveis disposaran com a mínim de:



1 dutxa i lavabo amb aigua freda i calenta.
1 W.C.

5.6. Pla de seguretat i higiene.
El constructor estarà obligat a la redacció d’un pla de seguretat i higiene adaptant aquest
estudi als seus medis i mètodes constructius.
Aquest pla serà aprovat expressament per la Direcció Facultativa de l’Obra, la qual en
controlarà l’aplicació pràctica.
5.7. Seguretat i higiene en les instal·lacions a construir.

Totes les instal·lacions hauran de complir amb la legislació vigent en matèria de seguretat i
higiene en el treball, en tots aquells aspectes que els sigui d’aplicació.
5.7.1. Terres, sostres i parets.
El paviment del terra constituirà un conjunt homogeni, pla i llis, sense solucions de
continuïtat, essent el material consistent, no lliscant o susceptible de ser-ho amb l’ús, i
de fàcil neteja. El constructor detallarà el tractament especial que haurà d’aplicar als
terres d’aquelles zones que per raons de manteniment poden representar perill per
lliscaments i caigudes degudes al gel, humitat, ...
5.7.2. Sorolls.
El nivell de sorolls serà inferior als 80 dBA i s’aïllaran adequadament els locals que allotgin
màquines a fi efecte d’evitar la transmissió de sorolls i vibracions a l’exterior.
Si no fos possible aconseguir un nivell de soroll acceptable, s’utilitzaran obligatòriament
dispositius de protecció personal d’acord amb l’article 31 de l’Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el Treball.
5.7.3. Colors de seguretat.
La significació i coloració dels colors de seguretat es regirà per la Norma UNE-1.115 .
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Obra

01

Pressupost RIM 2019

Capítol

00

CONJUNT EDARS

Subcapítol

01

Actualització programa IMAN

1 EA25RR23

u

Actualització del programa IMAN a la versió Web 5.0.

3.625,00

Pàg.:

1,000

1

3.625,00

Actualització del programa IMAN a la versió Web 5.0. Inclou:
- 1 Llicència d'ús IMAN Web v5.0 per a 6 EDARS.
- Migració de dades de V4 a Web V5.0 per a 6 EDARS.
- Manteniment, suport de l'IMAN i APP Mobilitat per a 6 EDARS
(primera anualitat).
- Formació inicial en l'ús de l'IMAN Web V5.0.
(P - 8)
TOTAL

Subcapítol

01.00.01

3.625,00

Obra

01

Pressupost RIM 2019

Capítol

00

CONJUNT EDARS

Subcapítol

02

Centralització EDARS

1 EN25R422

u

Centralització EDAR de Bell-lloc d'Urgell.

27.479,15

1,000

27.479,15

Centralització EDAR de Bell-lloc d'Urgell. Inclou:
1 ut. CJ1W-PA205R
OMRON. Fuente de alimentación 5A
1 ut. CJ2M-CPU33
OMRON. CPU Ethernet 20K pasos
1 ut . CP1W-CIF01
OMRON. Interface RS-232C para
CP1.
1 ut. CJ1W-AD081-V1
OMRON. Módulo 8 Entradas analógicas
1/8000
1 ut. CJ1W-DA041
OMRON. Módulo 4 Salidas
analógicas
2 ut. CJ1W-ID262-CHN
OMRON. Módulo 64 Entradas 24 Vcc
MIL
4 ut. XW2D-40G6
OMRON. Bloque conector 40 puntos E/S
Slim
4 ut. XW2Z-0200FF-L
OMRON. Cable conexión E/S, MIL40 a
MIL40, L = 200 cm
2 ut. CJ1W-OD232-CHN
OMRON. Módulo 32 Salidas PNP
MIL
4 ut. G70A-ZOC16-4 DC24
OMRON. Módulo 16 relés, salida PNP
24Vcc
2 ut. XW2Z-0200FH-L02
OMRON. Cable conexión E/S, MIL40 a
MIL20x2, L = 200 cm
64 ut. G2R-1-SNI 24DC(S)
OMRON. SPDT 10A Enchuf. LED
Indic. Pulsador-prueba
2 ut. 2866763 PHOENIX. Fuente de alimentación Quint 24V DC
10A
1 ut. 2320157 PHOENIX. Módulo de diodos 24 V DC 2x20 A
1 ut. 2320225 PHOENIX. SAI In: 24 V DC, Out: 24 V DC/10 A
1 ut. 2320319 PHOENIX. Acumulador de energia 24 V DC, 7,2
Ah
1 ut. T3630
DELL. Workstation: Xeon, 8GB, 256SSD, Win Pro
64
1 ut. P2419H
DELL. Monitor Professional 24´´.
1 ut. P1X2X3X_1813
DELL. Garantia per a Workstation Precission
de 1 a 3 anys
1 ut. EX700
EATON. SAI Online de doble conversió 700VA
1 ut. InTch-04-U-17
WW INTOUCH. Upgrade Runtime 1K Tag
I/O
1 ut. Win911-Standard
Win911. Llicència sistema notificació
EUR
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Pàg.:

2

alarmes
1 ut. MRD-455 WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM,
2xRS232.
1 ut. SDI-880
WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports
1 ut. 6NH9860-1AA00 SIEMENS. Antena de telefonia móvil
ANT794-4MR.
1 ut. 6XV1840-2AT10 SIEMENS. Cable Profinet (100m)
1 ut. 6GK1901-1BB10-2AB0
SIEMENS. Industrial Ethernet Metal
Housing (10u)

2 EN25R423

u

- Enginyeria de desenvolupament de l'aplicació de control per a
l'autòmat programable.
- Eginyeria de desenvolupament de l'aplicació de supervisió per al
sistema SCADA.
- Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.
- Instal·lació dels equips en planta.
- Subministrament de catàlegs i manuals.
- Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense
contrasenyes).
- Manual d'usuari.
(P - 12)
Centralització EDAR de Linyola.

17.390,77

1,000

17.390,77

19.619,51

1,000

19.619,51

Centralització EDAR de Linyola. Inclou:
2 ut. 2866763 PHOENIX. Fuente de alimentación Quint 24V DC 10A
1 ut. 2320157 PHOENIX. Módulo de diodos 24 V DC 2x20 A
1 ut. 2320225 PHOENIX. SAI In: 24 V DC, Out: 24 V DC/10 A
1 ut. 2320319 PHOENIX. Acumulador de energia 24 V DC, 7,2 Ah
1 ut. T3630
DELL. Workstation: Xeon, 8GB, 256SSD, Win Pro 64
1 ut. P2419H
DELL. Monitor Professional 24´´.
1 ut.P1X2X3X_1813
DELL. Garantia per a Workstation Precission
de 1 a 3 anys
1 ut. EX700
EATON. SAI Online de doble conversió 700VA
1 ut. InTch-04-N-17
WW INTOUCH. Update & Upgrade Runtime
1K Tag I/O
1 ut. Win911-Standard Win911. Llicència sistema notificació alarmes
1 ut. MRD-455 WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM,
2xRS232.
1 ut. SDI-880
WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports
1 ut. 6NH9860-1AA00 SIEMENS. Antena de telefonia móvil
ANT794-4MR.
1 ut. 6XV1840-2AT10 SIEMENS. Cable Profinet (100m)
1 ut. 6GK1901-1BB10-2AB0
SIEMENS. Industrial Ethernet Metal
Housing (10u)

3 EN25R424

u

- Enginyeria de desenvolupament de l'aplicació de control per a
l'autòmat programable.
- Eginyeria de desenvolupament de l'aplicació de supervisió per al
sistema SCADA.
- Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.
- Instal·lació dels equips en planta.
- Subministrament de catàlegs i manuals.
- Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense
contrasenyes).
- Manual d'usuari.
(P - 13)
Centralització EDAR de Bellvís.
Centralització EDAR de Bellvís. Inclou:
2 ut. 2866763 PHOENIX. Fuente de alimentación Quint 24V DC 10A
1 ut. 2320157 PHOENIX. Módulo de diodos 24 V DC 2x20 A
1 ut. 2320225 PHOENIX. SAI In: 24 V DC, Out: 24 V DC/10 A
1 ut. 2320319 PHOENIX. Acumulador de energia 24 V DC, 7,2 Ah
1 ut. T3630
DELL. Workstation: Xeon, 8GB, 256SSD, Win Pro 64
1 ut. P2419H
DELL. Monitor Professional 24´´.
1 ut. P1X2X3X_1813
DELL. Garantia per a Workstation Precission
de 1 a 3 anys
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1 ut. EX700
EATON. SAI Online de doble conversió 700VA
1 ut. InTch-04-N-17
WW INTOUCH. Runtime 1K Tag I/O
1 ut. Win911-Standard Win911. Llicència sistema notificació alarmes
1 ut. MRD-455 WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM,
2xRS232.
1 ut. SDI-880
WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports
1 ut. 6NH9860-1AA00 SIEMENS. Antena de telefonia móvil
ANT794-4MR.
1 ut. 6XV1840-2AT10 SIEMENS. Cable Profinet (100m)
1 ut. 6GK1901-1BB10-2AB0
SIEMENS. Industrial Ethernet Metal
Housing (10u)

4 EN25R425

u

- Enginyeria de desenvolupament de l'aplicació de control per a
l'autòmat programable.
- Eginyeria de desenvolupament de l'aplicació de supervisió per al
sistema SCADA.
- Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.
- Instal·lació dels equips en planta.
- Subministrament de catàlegs i manuals.
- Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense
contrasenyes).
- Manual d'usuari.
(P - 14)
Centralització EDAR de Barbens-Ivars d'Urgell.

20.049,38

1,000

20.049,38

22.384,30

1,000

22.384,30

Centralització EDAR de Barbens-Ivars d'Urgell. Inclou:
1 ut. CJ1W-PA205R
OMRON. Fuente de alimentación 5A
1 ut. CJ2M-CPU33
OMRON. CPU Ethernet 20K pasos
1 ut. CP1W-CIF01
OMRON. Interface RS-232C para CP1.
2 ut. 2866763 PHOENIX. Fuente de alimentación Quint 24V DC 10A
1 ut. 2320157 PHOENIX. Módulo de diodos 24 V DC 2x20 A
1 ut. 2320225 PHOENIX. SAI In: 24 V DC, Out: 24 V DC/10 A
1 ut. 2320319 PHOENIX. Acumulador de energia 24 V DC, 7,2 Ah
1 ut. T3630
DELL. Workstation: Xeon, 8GB, 256SSD, Win Pro 64
1 ut. P2419H
DELL. Monitor Professional 24´´.
1 ut. P1X2X3X_1813
DELL. Garantia per a Workstation Precission
de 1 a 3 anys
1 ut. EX700
EATON. SAI Online de doble conversió 700VA
1 ut. InTch-04-N-17
WW INTOUCH. Update & Upgrade Runtime
1K Tag I/O
1 ut. Win911-Standard Win911. Llicència sistema notificació alarmes
1 ut. MRD-455 WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM,
2xRS232.
1 ut. SDI-880
WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports
1 ut. 6NH9860-1AA00 SIEMENS. Antena de telefonia móvil
ANT794-4MR.
1 ut. 6XV1840-2AT10 SIEMENS. Cable Profinet (100m)
1 ut. 6GK1901-1BB10-2AB0
SIEMENS. Industrial Ethernet Metal
Housing (10u)

5 EN25R426

u

- Enginyeria de desenvolupament de l'aplicació de control per a
l'autòmat programable.
- Eginyeria de desenvolupament de l'aplicació de supervisió per al
sistema SCADA.
- Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.
- Instal·lació dels equips en planta.
- Subministrament de catàlegs i manuals.
- Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense
contrasenyes).
- Manual d'usuari.
(P - 15)
Centralització EDAR de Juneda-Torregrossa.
Centralització EDAR de Juneda-Torregrossa. Inclou:
1 ut. CJ1W-PA205ROMRON. Fuente de alimentación 5A
1 ut. CJ2M-CPU33
OMRON. CPU Ethernet 20K pasos
1 ut. CP1W-CIF01
OMRON. Interface RS-232C para CP1.
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2 ut. 2866763 PHOENIX. Fuente de alimentación Quint 24V DC 10A
1 ut. 2320157 PHOENIX. Módulo de diodos 24 V DC 2x20 A
1 ut. 2320225 PHOENIX. SAI In: 24 V DC, Out: 24 V DC/10 A
1 ut. 2320319 PHOENIX. Acumulador de energia 24 V DC, 7,2 Ah
1 ut. T3630
DELL. Workstation: Xeon, 8GB, 256SSD, Win Pro 64
1 ut. P2419H
DELL. Monitor Professional 24´´.
1 ut. P1X2X3X_1813
DELL. Garantia per a Workstation Precission
de 1 a 3 anys
1 ut. EX700
EATON. SAI Online de doble conversió 700VA
1 ut. InTch-04-N-17
WW INTOUCH. Update & Upgrade Runtime
1K Tag I/O
1 ut. Win911-Standard Win911. Llicència sistema notificació alarmes
1 ut. MRD-455 WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM,
2xRS232.
1 ut. SDI-880
WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports
1 ut. 6NH9860-1AA00 SIEMENS. Antena de telefonia móvil
ANT794-4MR.
1 ut. 6XV1840-2AT10 SIEMENS. Cable Profinet (100m)
1 ut. 6GK1901-1BB10-2AB0
SIEMENS. Industrial Ethernet Metal
Housing (10u)

6 EN25R427

u

- Enginyeria de desenvolupament de l'aplicació de control per a
l'autòmat programable.
- Eginyeria de desenvolupament de l'aplicació de supervisió per al
sistema SCADA.
- Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.
- Instal·lació dels equips en planta.
- Subministrament de catàlegs i manuals.
- Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense
contrasenyes).
- Manual d'usuari.
(P - 16)
Centralització comporta Els Merlets.

2.330,94

1,000

2.330,94

13.905,00

1,000

13.905,00

Centralització comporta Els Merlets. Inclou:
2 ut. 2866763 PHOENIX. Fuente de alimentación Quint 24V DC 10A
1 ut. 2320157 PHOENIX. Módulo de diodos 24 V DC 2x20 A
1 ut. 2320225 PHOENIX. SAI In: 24 V DC, Out: 24 V DC/10 A
1 ut. 2320319 PHOENIX. Acumulador de energia 24 V DC, 7,2 Ah
1 ut. MRD-455 WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM,
2xRS232.
1 ut. SDI-880
WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports
1 ut. 6NH9860-1AA00 SIEMENS. Antena de telefonia móvil
ANT794-4MR.
1 ut. 6XV1840-2AT10 SIEMENS. Cable Profinet (100m)
1 ut. 6GK1901-1BB10-2AB0
SIEMENS. Industrial Ethernet Metal
Housing (10u)

7 EN25R428

u

- Enginyeria de desenvolupament de l'aplicació de control per a
l'autòmat programable.
- Eginyeria de desenvolupament de l'aplicació de supervisió per al
sistema SCADA.
- Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.
- Instal·lació dels equips en planta.
- Subministrament de catàlegs i manuals.
- Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense
contrasenyes).
- Manual d'usuari.
(P - 17)
Scada sanejament Pla d'Urgell.
Scada sanejament Pla d'Urgell. Inclou:
1 ut. MRD-455 WESTERMO. Industrial Router 4G 2xRJ45, 2xSIM,
2xRS232.
1 ut. SDI-880
WESTERMO. Industrial Ethernet Switch 8 Ports
1 ut. 6NH9860-1AA00 SIEMENS. Antena de telefonia móvil
ANT794-4MR.

EUR

PROPOSTA REPOSICIONS I MILLORES 2019

PRESSUPOST

Data: 20/06/19

Pàg.:

5

1 ut. 6XV1840-2AT10 SIEMENS. Cable Profinet (100m)
1 ut. 6GK1901-1BB10-2AB0
SIEMENS. Industrial Ethernet Metal
Housing (10u)
1 ut. InTch-06-U-17
Upg, InTouch 2017 Runtime 60K Tag with I/O
1 ut. HstStd-02-N-17
Historian 2017 Standard, 500 Tag
- Desenvolupament aplicació de supervisió per al sistema SCADA de
sanejament del Pla d'Urgell.
- Proves de funcionament i posada en servei (FAT+SAT) i formació.
- Instal·lació de materials en planta.
- Còpia de seguretat completa i editable (comentada i sense
contrasenyes).
- Manual d'usuari. (P - 18)
TOTAL

Subcapítol

01.00.02

123.159,05

Obra

01

Pressupost RIM 2019

Capítol

01

EDAR FONDARELLA

Subcapítol

01

Tractor tallagespa

1 TTED254R1

u

Minitractor X166R John Deere.

3.856,00

1,000

3.856,00

Minitractor X166R John Deere. (MY18), de les següents
característiques:
- Motor de 12,95 kW a 3150 rpm
- Cilindrada de 656 cc.
- Refredament per aire, dos cilindres en V amb camises de ferro fos.
- Alimentació amb gasolina.
- Transmissió hidrostàtica automàtica.
- Pedals side-by-side.
- Xassis en acer soldat de 2.7 mm de gruix.
- Eix davanter de ferro fos.
- Neumàtics 15x6-6 i 18x8.5-8
- Plataforma de tall amb descàrrega i recolecció posterior de 107 mm.
(P - 43)
TOTAL

Subcapítol

01.01.01

3.856,00

Obra

01

Pressupost RIM 2019

Capítol

02

EDAR LINYOLA

Subcapítol

01

Substitució bombes de capçalera

1 SBC60201

u

Bomba sumergible Flygt Concertor model. NX 6020.180 LT.

3.126,37

2,000

6.252,74

Bomba sumergible Flygt Concertor model. NX 6020.180 LT, amb
controlador inteligent integrat per a les següents funcions:
- Arranc suau.
- Rotació sempre correcta.
- Potència de treball constant.
- Detecció d'obstrucció.
- Neteja automàtica de bomba.
- Rearme de funcionament automàtic.
- Alarma sobre-temperatura en controlador i humitat en estator.
- Nº de corba 222. Diàmetre impulsor 212 mm.
- Impulsor N-autonetejant adaptatiu.
- Sortida de voluta DN150
- Tipus d'instal·lació: X=retrofit
- Motor síncron de magnetització permanent de 5.5 kW, eficiència
super premium IE4 10 pols 50 hz 380V.
- Refrigeració mitjançant conductivitat cap a l'exterior.
EUR
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6

- Protecció de motor IP68 3xsondes tèrmiques.
- Tipus d'operació S1 (24h/d) 40ºC
- Tipus d'aïllament Clase H (180ºC)
(P - 42)
TOTAL

Subcapítol

01.02.01

6.252,74

Obra

01

Pressupost RIM 2019

Capítol

03

EDAR BELL-LLOC D'URGELL

Subcapítol

01

Graelles extraïbles

1 EF423DFB

2 EF423BFB

3 EN1216B7

4 EN5527P2

5 EN545852

6 EN7855T45

7 F221C272

8 F2R35069

m

106,75

64,000

6.832,00

60,93

24,000

1.462,32

117,81

12,000

1.413,72

2.270,00

12,000

27.240,00

u

Graella extraible amb estructura d'acer inoxidable AISI-304, col·lectors
de PVC i 24 difusors de 9'' de bombolla fina. Graella d'aireació
realitzada amb PVC, amb col·lectors i difusors premontats, amb
abraçaderes, cargoleria en acer inoxidable, purga connectada a la
canonada per a eliminar possibles condensats, guia d'extracció i
baixant amb tub flexible de DN80, completament instal·lada i en
funcionament. (P - 20)
Desmuntatge i retirada de col·lector i difusors existents.

250,00

2,000

500,00

u

Desmuntatge i retirada de col·lector i difusors existents, amb mitjans
mecànics. (P - 19)
Connexió a canonada de DN150 existent.

220,00

2,000

440,00

3,77

180,000

678,60

5,62

216,000

1.213,92

m

u

u

m3

m3

Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),150,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
soldada,dific.mitjà,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 150 mm de diàmetre exterior, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió
amb soldadura, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(P - 10)
Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),76.1x2,sèrie 2 s/UNE-EN
10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 76.1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 9)
Vàlvula comporta+brides,cos
curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment (P - 11)
Graella extraible amb difusors de membrana fina i estructura
d'acer inoxidable.

Connexió de nova canonada a canonada existent de DN150, situada
sota passarel·la. (P - 21)
Excav.p/caixa pav.,terreny fluix(SPT <20),pala excav.,+càrr.directa
s/camió
Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 23)
Transp.terres,instal.gestió residus,camió
12t,carreg.mec.,rec.10-15km
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 10 i fins a 15 km (P - 25)

EUR

PROPOSTA REPOSICIONS I MILLORES 2019

PRESSUPOST
9 F2RA7LP0

10 F921R01F

11 F9Z4AA18

12 F9G18475

13 F965A6D9

14 F9GZ2564

15 PA25R112

m3

Data: 20/06/19

7

3,15

216,000

680,40

16,05

120,000

1.926,00

5,74

300,000

1.722,00

119,13

60,000

7.147,80

21,55

37,000

797,35

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 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 - 31)
Tall junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h>=6cm

4,11

50,000

205,50

pa

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 35)
Partida alçada a justificar, per reposició del reg existent.

450,00

1,000

450,00

m3

m2

m3

m

Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra
inerts,1.6t/m3,LER 170504

Pàg.:

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) (P - 28)
Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats
form.,estesa+picon.95%PM
Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 30)
Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:8-8mm,6x2.2m B500T
Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 36)
Paviment form.s/add. HA-30/B/20/IIb+E,bombeig,vibr.manual
remol.mec.
Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIb+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (P - 32)
Vorada recta, DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),form.no est.
h=20-25cm,rejunt.morter

Partida alçada a justificar, per reposició del reg existent. (P - 41)
TOTAL

Subcapítol

01.03.01

52.709,61

Obra

01

Pressupost RIM 2019

Capítol

04

EDAR JUNEDA-TORREGROSSA

Subcapítol

01

Impermeabilització coberta edifici industrial

1 E7C88745

u

2 E7216327I5PF m2

3 E7C35421

m2

Treballs previs d'acondicionament de suport.
Treballs previs d'acondicionament de suport. (P - 5)
Membrana
GA-1,1làm.,6.6kg/m2,LBM(APP)-50/G-FP-160g/m2,adh.oxiasf.OA
90/40,MORTERPLÁS de TEXSA
Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 6.6 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (APP)-50/G ref. 18281008 de la serie
MORTERPLÁS de TEXSA amb una armadura FP de feltre de polièster
de 160 g/m2, adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació (P 2)
Aïllament
plaq.escum.poliur.,40kg/m3,g=40mm,autoexting.,p/encaix,col.n/ad
her.

450,00

1,000

450,00

23,26

259,000

6.024,34

12,87

225,000

2.895,75

Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 40 kg/m3,
40 mm de gruix , autoextingible i amb cantell preparat amb encaix,
col·locades no adherides (P - 4)

EUR

PROPOSTA REPOSICIONS I MILLORES 2019

PRESSUPOST
4 E7B451E0

5 E7Z86C40

6 E8K5B03E

7 E5ZHAEY7

8 ER3PA544

m2

Data: 20/06/19

8

1,92

225,000

432,00

11,20

68,000

761,60

20,62

12,000

247,44

u

Escopidor amb peça de formigó polimèric de 26 cm d'amplària, amb
trencaaigües, de color blanc, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M5 (5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2
(P - 7)
Bonera goma termoplàs.,D=110mm,adh.sob/làm.bitum.

32,62

3,000

97,86

m3

Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm, adherida sobre
làmina bituminosa en calent (P - 1)
Grava riu 30-50mm,sacs 0.8m3,escamp.m.man.

189,60

11,250

2.133,00

m

m

Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,190-200g/m2,s/adh.

Pàg.:

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 3)
Remat p/imper.perfil pl.acer galv.,g=0.6mm,+làm.PVC
flex.,desenv.=52mm,1plec,col.fix.mec
Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat
de 0.6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent
a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 52 mm de desenvolupament i 1
plec, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 6)
Escopidor peça form.polimèric,ampl.=26cm,+trencaaigües,color
blanc,col.mort.M5(G)

Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 22)
TOTAL

Subcapítol

01.04.01

13.041,99

Obra

01

Pressupost RIM 2019

Capítol

04

EDAR JUNEDA-TORREGROSSA

Subcapítol

02

Bis sense fi desbast a contenidor

1 FR25RR251

u

Transportador bis sense fí de desbast a contenidor.

11.789,20

1,000

11.789,20

Transportador bis sense fí de desbast a contenidor, de les següents
característiques:
- Model 215/255.
- Forma pastera amb tapa.
- Forró polietilé.
- Eix tipus buit.
- Longitud de 6 m. en total.
- Moto-reductor 1.5 kW
- Rendiment 2-3 m³/h
- Producte: llots
- Boca de càrrega de 500x200 mm.
- Cos en acer inoxidable AISI-304.
- Rosca acer carboni ST-52.
Transport i muntatge inclòs, totalment acabat i en funcionament. (P 40)
TOTAL

Subcapítol

01.04.02

11.789,20

Obra

01

Pressupost RIM 2019

Capítol

05

EDAR BARBENS-IVARS D'URGELL

Subcapítol

01

Automatització porta entrada.

1 FG78RR451

pa

Modificació porta corredera.

850,00

1,000

850,00

Modificació porta corredera mitjançant d'addició d'un perfil estructural
d'un metre en el lateral, per a cremallera motor. (P - 37)
EUR

PROPOSTA REPOSICIONS I MILLORES 2019

PRESSUPOST
2 FG78RR452

3 FG78RR453

Data: 20/06/19

u

Automatisme per a porta corredera EDAR.

u

Automatisme per a porta corredera de fins a 1000 kg, model Marathon
o similar, amb quadre de control, receptor, desbloqueig interior,
fotocel·lula de seguretat i sis metres de cremallera, completament
instal·lada, inclús alimentació elèctrica. (P - 38)
Comandament a distància.

Pàg.:

9

2.250,00

1,000

2.250,00

40,00

3,000

120,00

Comandament a distància. (P - 39)
TOTAL

Subcapítol

01.05.01

3.220,00

Obra

01

Pressupost RIM 2019

Capítol

06

EDAR BELLVÍS

Subcapítol

01

Vorera edifici industrial

1 F2225232

2 F2R45039

3 F2RA7580

4 F3Z112N1

5 F965A6D9

6 F9G28482

7 F9GR4M20

m3

m3

m3

m2

m

m3

m2

Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres
deix.vora
Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 24)
Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió
7t,rec.10-15km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km (P - 26)
Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no
perillosos,0.17t/m3,LER 170904
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)
Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, camió
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió (P - 29)
Vorada recta, DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),form.no est.
h=20-25cm,rejunt.morter
Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 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 - 31)
Paviment
form.HA-30/B/20/IIb+E,bombeig,vibr.mecànic,remol.mec.+2kg/m2,c
iment portland
Paviment de formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment
portland (P - 33)
Reg cura filmogen dotació=0.25kg/m2, escampat màquina manual

10,87

7,600

82,61

9,00

9,120

82,08

12,75

9,120

116,28

9,78

38,000

371,64

21,55

38,000

818,90

108,59

7,600

825,28

1,04

38,000

39,52

Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació de 0.25 kg/m2,
escampat amb màquina manual (P - 34)
TOTAL

Subcapítol

01.06.01

2.336,31

EUR
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