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1.

ANTECEDENTS

c. Manteniment en servei i reserva de les canalitzacions, per a una futura instalꞏlació
elèctrica a través d’aquestes.

La presa de la Baells, propietat de l’Agència Catalana de l’Aigua, disposa de subministrament elèctric en
baixa tensió (25.000V) de la companyia Endesa Distribució Eléctrica, S.L.U.

5. Reforma de l’enllumenat exterior a la zona dels jardins i embarcament, amb la instalꞏlació de
lluminàries que compleixin els requisits d’eficiència energètica i contaminació lumínica d’aplicació.

Amb data d’abril de 2013, es va redactar el projecte de renovació de la instalꞏlació elèctrica de la presa
de Baells, i l’adjudicació del contracte es va produir a data d’abril de 2017 amb variacions respecte al
projecte original per a complir amb la normativa vigent a data d’execució de l’obra. No obstant això, l’obra
va finalitzar amb treballs pendents de realitzar.
Posteriorment, amb data 10 de maig de 2018, es va emetre una Resolució de l’òrgan de contractació de
l’Agència Catalana de l’Aigua en relació a la liquidació del contracte “OBRES QUE S’HAN D’EXECUTAR
A PRESES DE TITURALITAT DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. LOT 1 (REFORMA DE LA

6. Reforma de l’enllumenat exterior a la zona del coronament i aparcament amb la instalꞏlació de
lluminàries que compleixin els requisits de eficiència energètica i contaminació lumínica..
7. Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i casa annexa.
8. Reforma de la instalꞏlació elèctrica a l’interior de la casa d’administració i casa annexa
9. Actuacions al poblat.

INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS) Codi: CTN16A1150 on es recollia, entre
d’altres acords, que les obres no executades en el marc d’aquest contracte, seran definides en un nou

a. Derivació individual: estesa de nova línia elèctrica des del quadre de comptadors fins
l’habitatge en ús del poblat.

projecte.
b.

Reforma de la instalꞏlació interior de l’habitatge segons el REBT, instalꞏlació de
l’enllumenat interior de dos garatges i enllumenat exterior a la façana dels edificis

2.

OBJECTE
10. Reforma de les instalꞏlacions de bombeig i tractament d’aigua.

És objecte del present document, la descripció completa i concisa de les obres necessàries per a la
finalització de la reforma de la instalꞏlació elèctrica de la presa de Baells. Així com la justificació de les
solucions aportades i els criteris que han regit en el seu dimensionament, amidament, valoració i sistemes
d’execució.

a. Reforma de les instalꞏlacions de bombeig (caseta pou).
b. Reforma de les instalꞏlacions de tractament d’aigua (casetes ETAP actual i preparació de
la caseta ETAP futura).
c. Nova línia aèria per a l’alimentació del quadre elèctric de la ETAP futura des del quadre

3.

AMBIT DEL PROJECTE

Les actuacions a realitzar seran les següents:

general de baixa tensió.
11. Sistema de subministrament elèctric alternatiu per a l’alimentació elèctrica de les comportes dels
desguassos de fons i mig fons i bombes de buidatge, amb grup electrogen portàtil.

1. Execució de rasa per l’estesa del nou cablejat.
12. Retirada de la instalꞏlació antiga de l'interior de la presa
2. Trasllat del quadre d’indicadors i estesa de nova línia des del quadre general de baixa tensió.
13. Retirada de caixa i línia aèria d’alimentació d’una instalꞏlació en desús situada a la part posterior
3. Nou subministrament elèctric des del quadre general de baixa tensió fins als lavabos púbics.
4. Actuacions en l’accés i camí d’accés a la presa:
a. Reforma de la lluminària amb sensor de presència a la porta d'accés de la presa.
b. Retirada dels fanals dels accessos.

de l'edifici auxiliar de la presa.
14. Legalització:
a. Elaborar projecte per a la legalització de les noves instalꞏlacions, abast del present
projecte constructiu.
1
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b. Inspecció de la instalꞏlació per part d’una Entitat d’Inspecció i Control.

La instalꞏlació dels edificis auxiliars es considerarà com a industrial. La instalꞏlació dels habitatges del
poble es considera com a vivenda.

c. Tramitació de la legalització de la instalꞏlació segons instrucció de la Direcció General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 9/2012, del 5 de juliol.

La instalꞏlació complirà amb les prescripcions de la ITC-BT-30 del REBT corresponent a instalꞏlacions en
locals de característiques especials, concretament als punts referents a locals mullats.
4.3.2.

4.

Inspecció inicial

BASES DE DISSENY
Segons el punt 4.1 de la ITC-BT-05, al tractar-se d’un “Local mullat” amb una potència instalꞏlada superior

4.1.

EMPLAÇAMENT

La instalꞏlació elèctrica objecte d’aquest projecte es troba en l’interior de la presa de la Baells, situada al
terme municipal de Cercs, a la comarca del Berguedà, província de Barcelona. Coordenades UTM Edifici

a 25kW, la instalꞏlació estarà subjecte a inspecció inicial prèvia a la posada en servei de la instalꞏlació. En
aquest cas, la instalꞏlació ja està en servei, el procediment a seguir serà el descrit a la instrucció 9/2012.
4.3.3.

Manteniment

Serveis Auxiliars:
Segons el punt 4.1 de la ITC-BT-05, al tractar-se d’un “Local mullat” amb una potència instalꞏlada superior


UTMx: 407.085



UTMy: 4.663.921

4.2.

a 25kW, la instalꞏlació estarà subjecte a inspecció inicial prèvia a la posada en servei de la instalꞏlació. En
aquest cas la instalꞏlació ja està en servei, el procediment a seguir serà el descrit a la instrucció 9/2012.

DESCRIPCIÓ DEL TIPUS DE LOCAL

Les instalꞏlacions objecte d’aquest projecte estan ubicades a l’interior de la presa i en els edificis auxiliars
que formen part del complex de la presa de la Baells, i que són:


Edifici de taller i quadres elèctrics.



Edifici d’oficines.



Casa d’Administració.

5.

SITUACIÓ ACTUAL I DADES DE PARTIDA

El contingut del present apartat és la descripció de la situació actual de les diferents instalꞏlacions de la
presa, sobre les quals, es duran a terme les actuacions esmenades en l’àmbit del projecte.
Estesa de cable: zona pròxima als edificis auxiliars a la presa
Actualment els subministres per als diferents receptors de la presa circulen per canalització soterrada. La
canalització té un tram comú des de la cambra de BT, on es troba el QGBT fins a una arqueta troncal, per
després dividir-se en ramals fins als receptors. En aquestes canalitzacions existents hi ha presencia



Enllumenat exterior.



Habitatges de poblat.



Edificis de bombament i tractament d’aigua.

d’amiant.

Quadre d’indicadors
Quadre de senyals ubicat actualment al menjador. S’alimenta des del QGBT situat a la sala tècnica de
baixa tensió amb una línia soterrada que aprofita la canalització existent. Com s’ha dit abans, hi ha
presencia de fibrociment.

4.3.
4.3.1.

CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
Tipus d’instal.lació

La instalꞏlació, segons les característiques del local on es troba ubicada, es considerarà com a instalꞏlació
en local mullat, tant pel que fa a les instalꞏlacions de l’interior de la presa com les d’enllumenat exterior.
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Casa d’administració i casa annexa
Actualment la casa d’administració i casa annexa comparteixen escomesa elèctrica i tenen un mateix
comptador. El traçat actual de l’escomesa és aeri fins al pal de formigó on està la conversió aèriasubterrània. A partir d’aquest punt, continua en canalització soterrada fins la casa i puja per un tub exterior
fins a entrar en l’habitatge.
Reforma de d’instalꞏlació elèctrica a l’interior de la casa d’administració i casa annexa.
Actualment la caixa general de protecció està situada a la planta baixa, a l’entrada de la casa annexa. Des
Imatge 1. Trasllat quadre d’indicadors actualment en menjador

d'aquí les línies elèctriques es distribueixen fins als receptors de les dos cases.
Tot i que les bases d'endolls són de tipus schuko, no s'ha realitzat l'estesa del cable de terra fins als
receptors a l’interior dels habitatges.

Subministrament elèctric del lavabos públics.
Actualment els lavabos públics compten amb subministri elèctric que no compleix el REBT.

Zona poblat

Porta i camí d’accés a la presa

Hi ha lluminàries ornamentals sobre bàculs d'alçada superior a 5 m en una zona enjardinada annexa als

Existeixen dues canalitzacions en el camí d'accés a la presa. Una per a l'alimentació de la porta

habitatges. No hi ha ilꞏluminació exterior al costat dels habitatges. No hi ha ilꞏluminació interior ni exterior

motoritzada, la qual transcorre pel mateix camí d'accés amb arquetes de registre en el seu recorregut.

al garatge.

L'altra canalització és per al cable d'alimentació de l'enllumenat exterior i està situada al costat de la

La instalꞏlació elèctrica de l‘habitatge no compleix el REBT.

cuneta, aquesta segona canalització pot és de fibrociment.
Enllumenat exterior:


Zona de edificis auxiliars annexos a la presa

Instalꞏlacions a l’estació de bombeig i a l’estacions de tractament d’aigües
L’ETAP futura està fora de servei. A més, els actuals quadres elèctrics de protecció a l’estació de bombeig

Es disposa de focus colꞏlocats a la façana dels edificis d'oficines i sales tècniques. També hi ha

i l’ETAP en funcionament no compleixen amb el reglament electrotècnic de baixa tensió i les instruccions

lluminària ornamental sobre bàculs d'alçada superior a 5 m.

tècniques d’aplicació.



Zona de jardins i embarcador

Actualment no existeix cap tipus d’enllumenat a la zona de jardins i de l’embarcador.

Subministrament elèctric per accionament de comportes

La zona es troba a una cota inferior a la zona dels edificis de oficines i sales tècniques.

Actualment el subministrament elèctric dels subquadres per a l'accionament de les comportes i les

En aquesta zona es troben 2 construccions, una és la caseta dels lavabos públics i l’altra és per

bombes de drenatge es fa des del QGBT. Els conductors elèctrics van en canalització soterrada fins a

guardar els estris de desinfecció.

l'entrada a les galeries de la presa, per distribuir-se fins als esmentats subquadres, situats pròxims a les
comportes.

Estesa de cable: zona coronament i aparcament
L’enllumenat exterior a la zona del coronament està sense funcionament, hi ha instalꞏlats bàculs a portell
en ambdós costats del coronament, amb alçada superior a 5 m. El cable d’alimentació passa per tubs
encastats a l’interior de la barana rígida de formigó al coronament, amb registres al mur cada 7 m
aproximadament. Hi ha presencia d’amiant en aquests tubs.
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Nova estesa de cable per l’enllumenat exterior del coronament de la presa.

En la mesura del possible, el traçat anirà paralꞏlel a la canalització actual i la rasa tindrà una amplada de
400 mm. L’execució de la canalització soterrada complirà amb els requisits de la ITC BT 21.
En les canalitzacions soterrades, els tubs protectors seran conformes al que estableix la norma UNE-EN
50.086 2-4. Les seves característiques mínimes seran, per a les instalꞏlacions ordinàries, les indicades a
la taula 8 de la ITC BT 21.
Donades les característiques del terreny on s'haurà d'executar la canalització, ens trobarem amb 3 casos:


El cas de tub sota vorera, s’instalꞏlaran els tubs soterrats a una profunditat mínima de 0,45 m del
paviment. Els tubs estaran embeguts en formigó tindran un grau de resistència mínima a la
compressió de 450 N.

Imatge 2. Entrada de cables a les galeries de la presa des del QGBT



El cas de tub sota terreny, s’instalꞏlaran els tubs soterrats a una profunditat mínima de 0,60 m del
terreny. Els tubs tindran un grau de resistència mínima a la compressió de 450 N.

A més, els subquadres estan proveïts de commutació per grup electrogen portàtil.



Els quadres són els següents:


Subquadre de mig fons



Subquadre desguàs de mig fons - Bureau



Subquadre desguàs de fons

El cas de tub sota calçada, s’instalꞏlaran els tubs soterrats a una profunditat mínima 0,60 m de la
calçada. Els tubs estaran embeguts en formigó i tindran un grau de resistència mínima a la
compressió de 250 N.

Trasllat del quadre d’indicadors.
Trasllat del quadre d’indicadors des de la sala de menjador fins la seva ubicació actual a les oficines de

Retirada de la instalꞏlació antiga a les galeries de la presa

l’edifici auxiliar de la presa i estesa de nova línia des del quadre general de baixa tensió.

Existeix una instalꞏlació antiga al sostre de les galeries i escales de la presa, la qual, consisteix en: tubs,

Inclou les següents actuacions:

cables, caixes i lluminàries. Aquesta instalꞏlació es troba actualment fora de servei.



Les galeries tenen una alçada mitja entre el terra i el sostre de 2,5 m., però en les escales la distància

Estesa del nou cable per a la nova canalització soterrada. El conductor serà de coure de 0,6/1 kV
de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS).

entre la petjada i la instalꞏlació a retirar varia segons els trams, sobrepassant en alguns punts els 4



Desmuntatge del quadre pel seu posterior aprofitament.

metres. Concretament, al tram d’escala entre la galeria 550 i 570, les alçades estan entre els 2,6 m i 4,3



Muntatge del quadre en la seva nova ubicació.

m, a més el pendent és pronunciat i el terra es troba mullat. Aquests fets s'hauran de tenir en compte a



Connexions del cablejat, proves i posada en servei

l’hora d’escollir la solució òptima per a fer la feina amb seguretat.
Nou enllumenat a la porta d’accés a la presa i al camí d’accés.

6.

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Execució de rasa per l’estesa del nou cablejat.
S’executarà una nova canalització soterrada des de la cambra de BT per l’estesa del nou cablejat fins als
corresponents receptors:


Nova línia d’alimentació dels lavabos públics i ilꞏluminació de la zona de jardins i embarcador.



Nova línia d’alimentació del quadre de senyalització des del QGBT fins la seva nova ubicació a la
oficina del edifici annex a la presa.

Per a complir els requisits d’eficiència energètica i contaminació lumínica corresponents a la zona on està
situada la presa de la Baells, la solució adoptada ha sigut la instalꞏlació d‘una nova lluminària a la porta
d’accés a la presa amb tecnologia LED i la retirada de les lluminàries del vial d’accés.
La nova lluminària s’alimentarà del quadre existent, utilitzat pel subministrament elèctric de la porta
motoritzada.
Les actuacions a realitzar seran les següents:


Instalꞏlació de lluminària a la porta d’accés.
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Retirada de les lluminàries i bàculs antics del camí d’accés a la presa.



Existeixen dues canalitzacions en el camí d'accés:
-

Es substituiran els focus de les façanes del edificis annexos a la presa per altres amb tecnologia LED.
Per facilitar el manteniment, es substituirà la lluminària antiga sobre bàcul per una nova amb bàculs

La primera, per on passen els cables d'alimentació de l'enllumenat exterior del camí, que

està situat a la cuneta (conté fibrociment).
-

d’alçada inferior a 3,5 m, de manera que es pugui accedir-hi utilitzant una escala de mà i mantenint
els peus de l'operari a una alçada inferior a 2 m.

La segona canalització es troba en la meitat de carril de sortida de vehicles, per on passa

el cable d'alimentació del motor de la porta d'entrada. Per a futures instalꞏlacions,

S’instalꞏlaran les següents lluminaries:

s'inspeccionarà i netejarà aquesta canalització, ja que no conté fibrociment.
Enllumenat exterior:

Tipus

Instal∙lació

Flux (lm)

Potencia unitària (W)

Quantitat

Focus

Col∙locat en façana

3710

53.0

4

a. Reforma de l’enllumenat exterior a la zona dels jardins i embarcament.
La reforma de l’enllumenat a la zona dels jardins i embarcament consistirà en la instalꞏlació de
lluminàries que compleixin els requisits d’eficiència energètica i contaminació lumínica d’aplicació. La
c. Reforma de l’enllumenat exterior a la zona de l’ aparcament.

presa es considera com a zona amb protecció E1.

La reforma de l’enllumenat a la zona del coronament i aparcament consistirà en la instalꞏlació de
Les lluminàries hauran de complir els paràmetres fixats a la Llei 6/2001, 31 de maig. On s’especifica
que per a zones amb protecció E1, tota làmpada LED a disposar tindrà menys de l’1% de radiància

lluminàries que compleixin els requisits d’eficiència energètica i contaminació lumínica d’aplicació. La
presa es considera com a zona amb protecció E1.

per sota dels 500nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm. El flux hemisferic superior
Les lluminàries hauran de complir els paràmetres fixats a la Llei 6/2001, 31 de maig. On s’especifica

(FHS) instalꞏlat serà inferior al 1%.

que per a zones amb protecció E1, tota làmpada LED a disposar tindrà menys de l’1% de radiància
Les lluminàries seran de tecnologia LED. S’aprofitaran les façanes d’ambdós edificis (lavabos públics i

per sota dels 500nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm. El flux hemisferic superior

embarcador) per a la colꞏlocació de les lluminàries. S’instalꞏlaran les següents lluminaries:

(FHS) instalꞏlat serà inferior al 1%.

Tipus

Instal∙lació

Flux (lm)

Potencia unitària (W)

Quantitat

Focus

Col∙locat en façana

4950

61.0

2

Decoratiu

Col∙locat sobre bàcul de
h=3.5 m

2920

28.7

5

S’instalꞏlaran les següents lluminaries:


Tipus

Instal∙lació

Flux (lm)

Potencia unitària (W)

Quantitat

Focus

Col∙locat en façana

3710

53.0

2

Decoratiu

Col∙locat sobre bàcul de
h=3.5 m

2920

28.7

8

Flux (lm)

Potencia unitària (W)

Quantitat

2920

28.7

3

b. Enllumenat exterior: zona edificis auxiliars annexos a la presa
La reforma de l’enllumenat a la zona dels edificis annexos a la presa consistirà en la instalꞏlació de
lluminàries que compleixin els requisits de eficiència energètica i contaminació lumínica d’aplicació. La

Aparcament principal:

presa es considera com a zona amb protecció E1.
Les lluminàries hauran de complir els paràmetres fixats a la Llei 6/2001, 31 de maig. On s’especifica
que per a zones amb protecció E1, tota làmpada LED a disposar tindrà menys de l’1% de radiància
per sota dels 500nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm. El flux hemisferic superior
(FHS) instalꞏlat serà inferior al 1%.



Aparcament final coronament:

Tipus
Decoratiu

Instal∙lació
Col∙locat sobre bàcul de
h=3.5 m

5
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Decoratiu

Col∙locat sobre bàcul de
h=3.5 m

3710

37.3

4

Estesa de cable: zona coronament

-

Les connexions, entroncaments i derivacions es realitzaran a l'interior de caixes que es
colꞏlocaran a l’interior dels registres existents, igualment que les fonts d’alimentació.

-

Els conductors tindran una tensió assignada de 0,6/1 kV i discorreran per l'interior de tubs

La solució adoptada es l’estesa del cable pel subministrament elèctric d’alimentació de l’enllumenat

instalꞏlats en superfície: segons el que especifica la ITC-BT-21 i disposaran d'un grau de

exterior a la zona de coronament. Es farà sota tub d’instalꞏlació superficial a la barana rígida de formigó.

resistència a la corrosió 4.

Es descarta l’aprofitament de la canalització existent al interior de la barana rígida de formigó pel fet de
que les canalitzacions actuals contenen amiant.

-

S'instalꞏlaran tubs rígids d'acord amb la norma UNE-EN 50086 i UNE-EN 61386, poden ser
tubs no metàlꞏlics de PVC..

-

Els receptors d'enllumenat estaran protegits contra les projeccions d'aigua.

S’instalꞏlaran les següents lluminaries:

Tipus
Tira LED 70 lm, 3000 K, 5 W/m
Font d’alimentació a 24 V

Instal∙lació
En perfil de alumini anoditzat mes
difusor opaliní
Dintre dels registres existents (2 per
registre cada 3 registres)

Quantitat
60
60

Imatge 03. Instalꞏlació de tub superficial en barana.


El tub perforarà el registre, que sobresurt 8 cm aproximadament, deixant la canalització existent
darrere de la nova.

Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i casa annexa
La nova escomesa s’executarà des del pal de formigó pròxim a la casa (amb una nova conversió), fins a
la façana de l’edifici on es colꞏlocarà un armari, en prefabricat de formigó, per instalꞏlar la CPM. El traçat
serà soterrat des de una nova conversió al pal de formigó fins la CPM.
Es tracta de dos usuaris alimentats per la mateixa línia elèctrica, per tant, la solució proposada consisteix
en la instalꞏlació d’una caixa doble de protecció i mesura (CPM) a la façana del edifici, incloent els dos
comptadors i fusibles de protecció.
Els dispositius de lectura dels equips de mesura s’instalꞏlaran a una altura compresa entre 0,7 i 1,8 m.
Imatge 04. Perforació del registre pel pas del tub.

El tram de embrancament sobre la façana del edifici es protegirà amb tub rígid de les característiques
que indica la taula 2 de la ICT-BT-11. Es prendran mesures per evitar l’emmagatzament d’aigua en els



L’estesa de cable al coronament de la presa complirà les condicions per a locals mullats ICT BT

tubs de protecció.

30:
Les duos derivacions individuals entraran a l’edifici per un passa tubs a la càmera bufa, d’aquí un tub
-

Les canalitzacions seran estanques, utilitzant-se per terminals, empalmaments i connexions

anirà fins a la casa d’administració i un altre tub fins a la casa annexa (segons plànols). Finalment es

de les mateixes, sistemes i dispositius que presentin el grau de protecció corresponent a les

colꞏlocarà per a cada edifici la caixa per a l’interruptor de control de potencia i els dispositius de

projeccions d'aigua, IPX5.

comandament i protecció.
6

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Memòria

-

Un interruptor general automàtic de tall omnipolar de calibre 40 A, independent de l'interruptor
de control de potència, que permeti el seu accionament manual i que estigui dotat d'elements
de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits.

-

Protecció contra sobretensions.

-

Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els
circuits amb una corrent diferencial residual de 300 mA i intensitat assignada 40 A tipus S.

-

Tres interruptors diferencials en sèrie amb el general i amb una corrent diferencial residual
màxima de 30 mA:

Imatge 05. Esquema per dos usuaris alimentats des del mateix lloc (ITC-BT-12)

o

Un per l’enllumenat i força general.

o

Un per l’enllumenat i força de la cuina, rentadora, termo elèctric, rentavaixelles i
lavabos.

On:
o

1: Xarxa de distribució
2: Connexió de servei
8: Derivació individual
9 Fusible de seguretat

-

Un per la calefacció, aire condicionat i assecadora.

Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de
cadascun dels circuits interiors de l'habitatge.

10: Comptador
11: Caixa per interruptor de control de potència
12: Dispositius generals de comandament i protecció
13: Instalꞏlació interior
Reforma de d’instalꞏlació elèctrica a l’interior de la casa d’administració i casa annexa.
a. Quadre elèctric de comandament i protecció
S’instalꞏlarà a l'interior de cada una de les cases un nou quadre elèctric de comandament i protecció i
interruptor de control de potència ICP amb les següents característiques:
Es considera un grau d’electrificació elevat, amb una previsió de càrrega de 9.200 W.

Els quadres amb els dispositius generals de comandament i protecció i ICP es situaran al costat de la
porta d'entrada. Les envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3,
amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran els següents:
-

Un interruptor de control de potencia (ICP)

b. Distribució de circuits i aparellatge
Les bases d'endolls a l’interior dels dos habitatges són de tipus schuko, es realitzarà l’estesa de nou cable
de terra fins els receptors. El conductor de terra serà flexible del tipus H07V-K.
7
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A més, la ubicació del nou quadre de comandament i protecció de la casa d’administració és diferent a

o

l’actual, com a quadre únic entre les dos habitatges. Per aquesta raó s'ha previst en el pressupost del

Un per l’enllumenat i força general. Inclourà un circuit per la ilꞏluminació a l’exterior
de la façana i un circuit per a la ilꞏluminació interior de dos garatges.

present projecte partides de nou cable elèctric i tub per a la distribució dels mateixos a l'interior de
o

l'habitatge.

Un per l’enllumenat i força de la cuina, rentadora, termo elèctric, rentavaixelles i
lavabos.

o

Un per la calefacció, aire condicionat i assecadora.

Actuacions al poblat
a. Derivació individual:
Substitució de línia elèctrica de la derivació individual per al subministrament elèctric de l’habitatge en ús
del poblat des de l’edifici de comptadors. La estesa es farà sota tub en nova canalització soterrada des del
quadre de comptadors fins l’habitatge.

Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de
cadascun dels circuits interiors de l'habitatge.

Els quadres amb els dispositius generals de comandament i protecció i ICP es situaran al costat de la
porta d'entrada. Les envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3,
amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.

El conductor serà del unipolar 4x16+TTx16mm²Cu, l’aïllament del cable serà de tensió assignada 0,6/1

Es realitzarà l’estesa del conductor de terres fins els receptors. El cable de terres haurà de ser flexible

kV, les característiques davant el foc seran: no propagadors de la flama, baixa emissió de fums i opacitat

H07V-K. Es colꞏlocaran bases d'endolls tipus Schuko, els cables fins als receptors seran amb tub rígid

reduïda, del tipus RZ1- K RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1.

d’instalꞏlació superficial sobre mur i amb tub corrugat per distribuir els cables al fals sostre.

b. Reforma de la instalꞏlació interior de l’habitatge.

L’enllumenat exterior es farà amb la instalꞏlació de focus a la façana de l’edifici i a la porta d’entrada al
garatge, el total de punts de llum no excedirà de 4 i estaran alimentades des del mateix quadre de

S’instalꞏlarà a l'interior de la casa en ús del poblat un nou quadre elèctric de comandament i protecció i

comandament i protecció del habitatge. En aquest cas, la instalꞏlació de l'enllumenat a l'exterior de dita

interruptor de control de potència ICP amb les següents característiques:

habitatge es realitzarà segons el que prescriu la ITC-BT-25. La ilꞏluminació interior al garatge penjarà del
quadre de comandament de la casa.

Es considera un grau d’electrificació elevat, per tant amb una previsió de càrrega de 9.200 W.
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran els següents:
-

Un interruptor de control de potencia (ICP)

-

Un interruptor general automàtic de tall omnipolar de calibre 40 A, independent de l'interruptor
de control de potència, que permeti el seu accionament manual i que estigui dotat d'elements
de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits.

-

Protecció contra sobretensions.

-

Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els
circuits amb una corrent diferencial residual de 300 mA i intensitat assignada 40 A tipus S.

-

Tres interruptors diferencials en sèrie amb el general i amb una corrent diferencial residual
màxima de 30 mA:

Reforma de les instalꞏlacions de bombeig i tractament d’aigua.
a. Reforma de les instalꞏlacions de bombeig (caseta pou).
Les actuacions a realitzar consisteixen en el desmuntatge del quadre existent i el muntatge d’un de nou, el
qual contindrà:


Interruptor magnetotèrmic de 32 A Corba C i 4 P.



Interruptor diferencial 40 A - 30 mA Classe AC i 4 P.



Contactor auxiliar lateral NA + NC per la maniobra de la bomba.



Disjuntor magnetotèrmic 9-14 A per la maniobra de la bomba.



Rellotge horari per la programació de la marxa de la bomba.
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Protecció amb interruptor magnetotèrmic de 1 P + N 10 A Corba C per la maniobra.



Interruptor magnetotèrmic de 10 A Corba C i 2 P per la ilꞏluminació.



Interruptor magnetotèrmic de 16 A Corba C i 2 P per la presa de corrent monofàsica.

Es substituirà l’actual enllumenat per un del mateix tipus però LED. Es renovarà també l’enllumenat



Coeficient de dilatació lineal: 23 ꞏ 10-6 .



Peso propi: 0.53 daN/m.



Peso propi més sobrecarrega de vent: 1,638 daN/m.



Peso propi més sobrecarrega con un terç del vent: 0,74 daN/m.



Peso propi més sobrecarrega de gel (Zona B): 0,864 daN/m.



Peso propi més sobrecarrega de gel (Zona C): 1,198 daN/m.

d’emergència de l’estació. Les actuals preses de corrent es canviaran per endolls tipus Shuko de base 16
A 2 P + T. S’emprarà cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS) per a tota la instalꞏlació.

Les característiques de la línia son les següents:
Vano

Així mateix, s’ha de revisar, i reparar si és necessari, les connexions equipotencials dels equips instalꞏlats.

Conductor

Longit.

Desni.

Vano
Regula.

En aquest cas, es realitzarà una otomà de terres que compleixi la normativa vigent REBT ICT-BT-18, amb
javelines i cable despullat degudament instalꞏlat. Aquest cable haurà de ser de coure nu de 50 mm2. La
resta de cable de terres haurà de ser afumex H07Z1-K 750 V.

(m)

(m)

(m)

2-3

3x25 Al/54.6 Alm

18

1,9

18

1-2

3x25 Al/54.6 Alm

10

4,1

10

b. Reforma de les instalꞏlacions de tractament d’aigua (casetes ETAP actual i deixar
preparada la caseta ETAP futura).
Les actuacions a realitzar consisteixen en la adequació de la instalꞏlació elèctrica per al compliment amb
el reglament electrotècnic de BT:


Subministrar i muntar un interruptor diferencial de 2 pols 40A i 30mA Classe-AC i un interruptor
magnetotèrmic 1P+N 10A Corba-C.



Ilꞏluminació d’emergència.



Nova instalꞏlació de presa de terres. El cablejat de terres haurà de ser flexible H07V-K 750V

Sistema de subministrament elèctric alternatiu per l’alimentació elèctrica de les comportes dels
desguassos de fons i mig fons i bombes de buidatge, amb grup electrogen portàtil.
a. Instalꞏlació d’un grup electrogen portàtil insonoritzat en servei d’emergència homologat per
circular per carretera.
Consta de les següents parts:
-

Subministrament d’un grup electrogen de 33 kVA insonoritzat, trifàsic, de 400 V de tensió,
accionatamb motor dièsel i amb quadre de control. Muntat sobre remolc amb bastidor d’un eix
de torsió i llança articulada, amb frens, timó d'arrossegament amb bola o anella, fre d'inèrcia,



Noves connexions equipotencials dels equips instalꞏlats.

roda de suport amb regulació d'altura i senyalitzacions lluminoses per circular per carretera
complint les normes de la CEE. El sistema de ancoratge del grup electrogen al bastidor del

c. Nova línia aèria per alimentació del quadre elèctric de la ETAP futura

remolc serà mitjançant 4 Twist Lock.

S’instalꞏlarà una nova línia elèctrica per subministri elèctric a la ETAP futura des del quadre general de

El GE haurà d'alimentar simultàniament una comporta (11 kW) i les bombes de drenatge (16

baixa tensió.

kW). Per tant, la potència del GE serà com a mínim de 33 kVA.

Les característiques principals del conductor son:

El remolc més el GE estarà homologat per circular per carretera. A més, el conjunt haurà



Denominació: 3x25 Al/54.6 Alm.



Secció Fiador: 54.6 mm2 .



Diàmetre fes: 31 mm.



Carga de Ruptura Fiador: 1660 daN.



Mòdul d’elasticitat: 6200 daN/mm2 .

d’acomplir tots els requisits especificats en el RD 1215/97, de 18 de juliol, en el qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors
dels equips de treball.
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El pes del GE insonoritzat està al voltant dels 730 kg (depenent del fabricant) i el pes del

tal motiu, el quadre elèctric deurà tenir un sistema de control consistent en un controlador M580

remolc està al voltant de 150 kg. La MMA (massa màxima autoritzada) del remolc és superior

independent.

a 750 kg. Es per això, i segons la normativa de la DGT, es considera un remolc no lleuger.
El quadre estarà format per 4 commutadors automàtics (QGBT-GE) independents per a cada una de les

-

El remolc es podrà portar amb cotxe amb l’ampliació del permís B-96 sempre que la massa

línies, d'aquests commutadors s'extreuen uns senyals que poden ser controlades per un sistema de

del conjunt (cotxe i remolc més GE) no superi els 4250 kg.

control.

Subministrament d’enrotllador/desenrotllador de cables motoritzat amb capacitat d’enrotllat
d'una mànega de 120 m de longitud i secció 5 x 16 mm2 a una velocitat d’enrotllat 20 m/min.

c. Preparació del quadre de bombes de drenatge (QCPBD1) per alimentació des de grup
electrògen

Muntat sobre remolc amb bastidor d’un eix de torsió i llança articulada, amb frens, timó

L’actuació a realitzar en el subquadre de bombes de drenatge consisteix en l’adequació del mateix per a

d'arrossegament amb bola o anella, fre d'inèrcia, roda de suport amb regulació d'altura i

la connexió d’un equip extern en cas de fallada de la xarxa general d’alimentació.

senyalitzacions lluminoses per circular per carretera complint les normes de la CEE.
Es farà mitjançant l’adició d’un quadre de conmutació per al control de la línia d’alimentació de les
El remolc més el l’enrotllador de cable estarà homologat per circular per carretera. A més, el

càrregues del quadre de bombes de drenatge. El quadre de conmutació serà de les següents

conjunt haurà d’acomplir tots els requisits especificats en el RD 1215/97, de 18 de juliol, en el

característiques:

qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels
treballadors dels equips de treball.
De característiques:


Construït mitjançant perfils tubulars electro-soldats



Armari elèctric metàlꞏlic protecció IP 65



Convertidor de freqüència per a accionament motor.

-

Caixa de connexions ailant IP66 - IK09

-

Commutador de petaca 63 A, 4 P

-

Base connectora mascle tipus CETACT 63A, 3P+N+T IP67

Retirada de la instalꞏlació antiga de l'interior de la presa
La tasca a realitzar consisteix en la retirada de les instalꞏlacions velles al sostre de les galeries i escales
de la presa: tubs, cables, caixes i lluminàries.



Alimentació a 220V AC.



Potència instalꞏlada 1,1 Kw.



Activació mitjançant comandament a distància de RF a 2 canals; o per dos
polsadors situats a l'armari elèctric.

b. Instalꞏlació d’un nou quadre per commutació xarxa-GE de les línies d’alimentació dels
subquadres de comportes i bombes de drenatge.
És abast del projecte la instalꞏlació d’un quadre elèctric intermedi entre el QGBT i els subquadres per
accionament de comportes a les galeries d’accés a la presa. De manera que en cas de fallada de
subministrament elèctric es pugui alimentar l’accionament de comportes i bombes de drenatge. Donat que
el grup electrogen previ és de 33 kVA, és un condicionant alimentar una sola comporta cada vegada. Per
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7.

RESUM DE LES DADES PRINCIPALS DEL PROJECTE

A continuació es presenta una taula amb les solucions mes adients adoptades per a cada actuació abast
del projecte.

Imatge 07. Foto esquerra, galeries de la presa.
Imatge 08. Foto dreta, escales de la presa.

De forma general, la retirada de la instalꞏlació vella es farà de la següent forma:
-

Arrencada dels tubs i el cablejat des del terra, seguint el procediment de treball que el
contractista ha d'incloure en el pla de seguretat i salut.

-

Utilitzar un equip de treball auxiliar tipus escala de tisora o petita bastida per la retirada de la
instalꞏlació a les galeries en els trams que sigui necessari.

Per realitzar el treball d’arrancada des del terra, es farà ús d'eines auxiliars com ara perxes telescòpiques
amb un útil en el seu extrem (ganxo o tenalla). L'operari capaç d’arrencar el tub instalꞏlat mantenint els
peus a terra.
En el cas de trams d'escala en què les lluminàries no s'hagin pogut arrencar des del terra, es valorarà la
viabilitat d'utilitzar un equip auxiliar capaç d'adaptar-se a la zona d'ús, de manera que el treballador pugui
treballar amb seguretat. No obstant això, serà necessari que el contractista realitzi un procediment de
treball específic per a aquest cas puntual.

Retirada de caixa i línia aèria d’alimentació d’una instalꞏlació en desús situada a la part posterior
de l'edifici auxiliar de la presa.
Es tracta d'una retirada de cable aeri i caixa de derivació sense necessitat d'aprofitament. No obstant això,
és possible la necessitat d'ús d'algun equip auxiliar per retirar la línia, com una petita cistella elevadora.
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ACTUACIONS
Execució de rasa per l’estesa del nou cablejat.
Des de la cambra de BT fins als corresponents receptors:
•

Nova línia d’alimentació dels lavabos públics i ilꞏluminació de la
zona de jardins i embarcador.

•

Nova línia d’alimentació del quadre de senyalització des del
QGBT fins a la seva nova ubicació a la oficina de l’edifici annex
a la presa.

•

SOLUCIÓ PROPOSADA

IMATGE DE LA SOLUCIÓ

En la mesura de lo possible el traçat anirà paralꞏlel a la canalització actual i la
rasa tindrà una amplada de 400 mm. L’execució de la canalització soterrada
complirà amb els requisits de la ITC BT 21.
En les canalitzacions soterrades, els tubs protectors seran conformes al que
estableix la norma UNE-EN 50.086 2-4. Les seves característiques mínimes
seran, per a les instalꞏlacions ordinàries les indicades a la taula 8 de la ITC BT
21.

Nova estesa de cable per l’enllumenat exterior al coronament
de la presa.

Trasllat del quadre d’indicadors

Es farà una extensió de nou cable per a la nova canalització soterrada. El
conductor serà de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS).
Es realitzarà el desmuntatge del quadre, es traslladarà i s’instalꞏlarà en la nova
ubicació proposada.
Es duran a terme les connexions del cablejat, proves per a verificar que la
instalꞏlació està realitzada correctament i posterior posada en servei

Porta i camí d’accés a la presa:


Enllumenat de la porta d’accés.



Desmuntatge de les lluminàries del camí, deixant la canalització
existent preparada per futures instalꞏlacions.

Es colꞏlocarà una lluminària amb tecnologia LED al costat de la porta d'accés
de la presa. L'alimentació elèctrica de la lluminària es farà des de l'armari
elèctric del motor de la porta. La protecció considerada envers la contaminació
lumínica és màxima (E1). La lluminària tindrà una protecció elèctrica CII.
L’alçada de la lluminària no superarà els 3,5 m. El control de l’enllumenat es
farà amb relé fotoelèctric regulable i interruptor crepuscular per al
comandament automàtic de l'enllumenat, el qual encén els llums al vespre i les
apaga l'alba.
Retirada de bàculs i lluminàries exteriors, per portar-les a un abocador
autoritzat.
Per a futures instalꞏlacions, s'inspeccionarà i netejarà la canalització existent
que es troba en la meitat del carril de sortida de vehicles, per on passa
actualment el cable d'alimentació del motor de la porta d'accés a la presa.
Armari elèctric
pel motor de la
porta
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Enllumenat exterior: zona jardins i embarcador

Instalꞏlació de lluminàries amb suports a la façana dels edificis de
lavabos i embarcador. La tecnologia de les lluminàries serà LED.
La protecció considerada envers la contaminació lumínica es màxima
(E1). La lluminària tindrà una protecció elèctrica CII.
Per facilitar el manteniment, l’alçada de les lluminàries ornamentals no
superaran els 3,5 m, de manera que es pugui accedir-hi utilitzant una
escala de mà, estant el peu de l'operari a una alçada inferior a 2 m.
El control de l’enllumenat es farà amb relé fotoelèctric regulable i
interruptor crepuscular per al comandament automàtic de l'enllumenat,
el qual encén els llums al vespre i les apaga l'alba.

Enllumenat exterior: zona d’edificis auxiliars annexos a la
presa i aparcament

Instalꞏlació de lluminàries que compleixin els requisits de eficiència
energètica i contaminació lumínica de aplicació. La presa es considera
com a zona amb protecció E1.
Es substituiran els focus de les façanes del edificis annexos a la presa
per altres amb tecnologia LED
S’instalꞏlarà lluminària ornamental amb bàculs de alçada màxima 3,5
m per facilitar el manteniment, de manera que es pugui accedir-hi
utilitzant una escala de mà, estant el peu de l'operari a una alçada
inferior a 2 m.
El control de l’enllumenat es farà amb relé fotoelèctric regulable i
interruptor crepuscular per al comandament automàtic de l'enllumenat,
el qual encén els llums al vespre i les apaga l'alba.

Enllumenat exterior a la zona del coronament.

Instalꞏlació de lluminàries que compleixin els requisits de eficiència
energètica i contaminació lumínica d’aplicació. La presa es considera
com a zona amb protecció E1.
Es colꞏlocaran tires LED (5 w/m, 70 lm i 3000 K) a ambdós costats del
coronament regulades mitjançant un sistema de control DALI.
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Estesa de cable a la zona del coronament

Instalꞏlació superficial de cable sota tub metàlꞏlic

en la barana rígida de

formigó.
El tub perforarà el registre, que sobresurt 8 cm aproximadament, deixant la
canalització existent darrere de la nova
La estesa de cable al coronament de la presa complirà les condicions per a
locals mullats ICT BT 30

Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i
casa annexa

La nova escomesa s’executarà amb un nou traçat soterrat des del pal de
formigó, amb nova conversió aeri-subterrània, fins a la façana de l’edifici. On
s’instalꞏlarà una nova caixa doble de protecció i mesura (CPM), els dos
comptadors i fusibles de protecció.

Nou
CPM

Les dues derivacions individuals entraran a l’edifici per un passa tubs a la
càmera bufa, d’aquí un tub anirà fins a la casa d’administració i un altre tub
fins la casa annexa (segons plànols). Finalment es colꞏlocaran per a cada
edifici la caixa per a l’interruptor de control de potència i els dispositius de
comandament i protecció

Reforma de la instalꞏlació elèctrica a l’interior de la casa
d’administració i casa annexa.

Camara
bufa

S’instalꞏlarà a l'interior de cada una de les cases un nou quadre elèctric de
comandament i protecció i

un interruptor de control de potència ICP .Es

considera un grau d’electrificació elevat, amb una previsió de càrrega de 9.200
W.
Els quadres amb els dispositius generals de comandament i protecció i ICP es
situaran al costat de la porta d'entrada als edificis. Les envoltants dels quadres
s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3, amb un grau de
protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.
Es realitzarà l’estesa del conductor de terres fins als receptors. El cable de
terres haurà de ser flexible H07V-K. Es substituiran les bases d'endolls
existents per bases tipus Schuko on sigui necessari.
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Actuacions al poblat

Derivació individual.



Derivació individual.

Substitució de línia elèctrica de la derivació individual pel subministrament



Reforma de la instalꞏlació interior de l’habitatge.

elèctric de l’habitatge en ús del poblat des de l’edifici de comptadors. La
estesa es farà sota tub en nova canalització soterrada des del quadre de
comptadors fins l’habitatge.
Reforma de la instalꞏlació interior de l’habitatge
S’instalꞏlarà a l'interior de la casa en ús del poblat un nou quadre elèctric de
comandament i protecció i un interruptor de control de potència ICP amb un
grau d’electrificació elevat.
Es realitzarà l’estesa del conductor de terres fins als receptors. El cable de
terres haurà de ser flexible H07V-K. Es colꞏlocaran bases d'endolls tipus
Schuko, els cables fins als receptors seran amb tub rígid d’instalꞏlació
superficial sobre mur i amb tub corrugat per distribuir els cables al fals sostre.
L’enllumenat exterior es farà amb la instalꞏlació de focus a la façana de l’edifici
i a la porta d’entrada al garatge, el total de punts de llum no excedirà de 5 i
estaran alimentat des del mateix quadre de comandament i protecció de
l’habitatge. Tant mateix, la ilꞏluminació interior al garatge penjarà del quadre de
comandament de la casa.

Reforma de les instalꞏlacions de bombeig i tractament d’aigua (1)


Reforma de les instalꞏlacions de bombeig (caseta pou).

Reforma de les instalꞏlacions de bombeig (caseta pou).
Desmuntatge de l’anterior quadre i muntatge d’un nou quadre conforme al
REBT
Substitució de l’actual enllumenat per un de tecnologia LED.
Renovació de l’enllumenat d’emergència
Instalꞏlació de preses de corrent tipus Shucko de base 16 A 2 P + T.
S’emprarà cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS) per a tota la instalꞏlació.
Revisar que la presa de terres compleixi la normativa vigent REBT ICT-BT-18,,
i reparar les connexions equipotencials dels equips instalꞏlats.
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Reforma de les instalꞏlacions de bombeig i tractament d’aigua (2)




Reforma de les instalꞏlacions de tractament d’aigua
(casetes ETAP actual i deixar preparada la caseta ETAP
futura).
Estesa de línia per subministrament elèctric de la ETAP
futura

Reforma de les instalꞏlacions de tractament d’aigua ETAP actual i ETAP
futura
Adequació dels quadres elèctrics al reglament de baixa tensió.
Nova instalꞏlació de presa de terres
Noves connexions equipotencials dels equips instalꞏlats.
Enllumenat d’emergència.
Estesa de línia per subministrament elèctric de la ETAP futura
Estesa de subministri elèctric per la ETAP futura, amb traçat aeri des del
QGBT.

Sistema de subministrament elèctric alternatiu per l’alimentació
elèctrica de les comportes dels desguassos de fons i mig fons i
bombes de buidatge, amb grup electrogen portàtil. (1)


Instalꞏlació d’un grup electrogen portàtil insonoritzat en
servei d’emergència homologat per circular per carretera

Subministrament d’un grup electrogen de 33 kVA insonoritzat, trifàsic,
de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel i amb quadre de
control. Muntat sobre remolc amb bastidor d’un eix de torsió i llança
articulada, amb frens, timó d'arrossegament amb bola o anella, fre
d'inèrcia, roda de suport amb regulació d'altura i senyalitzacions
lluminoses per circular per carretera complint les normes de la CEE. El
sistema de ancoratge del grup electrogen al bastidor del remolc serà
mitjançant 4 Twist Lock.
Subministrament d’enrotllador/desenrotllador de cable motoritzat amb
capacitat per a una mànega de 120 m de longitud i secció 5 x16 mm2
a una velocitat d’enrotllat de 20 m/min. Muntat sobre remolc amb
bastidor d’un eix de torsió i llança articulada, amb frens, timó
d'arrossegament amb bola o anella, fre d'inèrcia, roda de suport amb
regulació d'altura i senyalitzacions lluminoses per circular per carretera
complint les normes de la CEE.
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Sistema de subministrament elèctric alternatiu per l’alimentació
elèctrica de les comportes dels desguassos de fons i mig fons i
bombes de buidatge, amb grup electrogen portàtil. (2)


Instalꞏlació d’un nou quadre per commutació xarxa-GE de
les línies d’alimentació dels subquadres de comportes i
bombes de drenatge.

Instalꞏlació d’un quadre elèctric intermedi entre el QGBT i els
subquadres per accionament de comportes a les galeries d’accés a la
presa i bombes de drenatge. De manera que en cas de fallada de
subministrament

elèctric

es

pugui

alimentar

l’accionament

de

comportes. Donat que el grup electrogen previs es de 33 kVA, és un
condicionant alimentar una sola comporta cada vegada. Per tal motiu,
el quadre elèctric deurà tenir un sistema de control consistent en un
controlador M580 independent.
El quadre estarà format per 4 commutadors automàtics (QGBT-GE)
independents per a cada una de les línies, d'aquests commutadors
s'extreuen uns senyals que poden ser controlades per un sistema de
control.

Retirada de la instalꞏlació antiga de l'interior de la presa

Arrencada dels tubs i el cablejat des del terra, seguint el procediment
de treball que el contractista ha d'incloure en el pla de seguretat i salut.
Es farà ús d'eines auxiliars com ara perxes telescòpiques amb un útil
en el seu extrem (ganxo o tenalla).
A les galeries s’utilitzarà un equip de treball auxiliar tipus escala de
tisora o petita bastida per la retirada de la instalꞏlació (en els trams que
sigui necessari).
En el cas de trams d'escala en què les lluminàries no s'hagin pogut
arrencar des del terra, es valorarà la viabilitat d'utilitzar un equip
auxiliar capaç d'adaptar-se a la zona d'ús, de manera que el
treballador pugui treballar amb seguretat i seguin un procediment de
treball específic
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8.

No es preveuen efectes significatius sobre els vectors del medi analitzats (sòls, hidrologia,
vegetació, fauna, espais naturals, paisatge, atmosfera, patrimoni cultural, etc).

ANÀLISI AMBIENTAL


La normativa vigent en matèria d’avaluació d’impacte ambiental es basa en la Llei 21/2013, de 9 de

No s’ha identificat cap acció del Projecte que origini un impacte ambiental crític o sever. Els
efectes previstos es consideren de baixa magnitud.

desembre, d’avaluació ambiental, i en la Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (entre d'altres modificacions). Aquestes normes tenen



per objecte establir el règim jurídic aplicable a l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que

Es proposen les mesures preventives, correctores o de protecció ambiental que s'han considerat
necessàries per a evitar i/o minimitzar els efectes previstos. Els impactes previsibles derivats de la

puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.

fase d'execució del projecte sobre els diferents recursos afectables es poden considerar com a
compatibles, i en tot cas, com a moderats, ja que la recuperació de les condicions inicials es

Concretament, a l’Article 7 de la Llei 21/2013 s’estableix l’àmbit d’aplicació de l’avaluació d’impacte

produirà per si sola un cop finalitzades les actuacions o bé mitjançant l'aplicació de mesures de

ambiental. Així, els projectes inclosos a l’Annex I estan sotmesos a avaluació d’impacte ambiental

protecció i correcció tècnicament senzilles.

ordinària, mentre els projectes inclosos a l’Annex II requereixen una avaluació d’impacte ambiental
simplificada. D’altra banda, en l’apartat 2.b d’aquest Article, s’especifica que els projectes no inclosos ni a
l’Annex I ni a l’Annex II que puguin afectar de manera apreciable, directament o indirectament, espais
protegits de la Xarxa Natura 2000, s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental simplificada.
En aquest sentit, les actuacions contemplades al present Projecte constructiu no es troben incloses en
cap dels dos Annexes esmentats de la normativa vigent en matèria d’avaluació d’impacte ambiental, ni
tampoc s’emmarquen dins de cap espai protegit de la Xarxa Natura 2000, pel que es considera que es
troben excloses de sotmetre’s a la tramitació d’avaluació ambiental (ordinària o simplificada).

En canvi, un cop executat el Projecte s’aconseguirà adequar la instalꞏlació elèctrica de la presa de La
Baells al compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Pel que fa a la reforma de l’enllumenat
exterior que es planteja, cal assenyalar que s’ha tingut en compte els requeriments establerts a la
normativa vigent en matèria de contaminació lumínica, tenint en compte que les actuacions s’ubiquen en
zona de màxima protecció (E1) o de protecció alta (E2). A més, les noves lluminàries es plantegen de
menor alçada que les existents, pel que a més de facilitar les tasques de manteniment, es reduirà la
distància ilꞏluminada, el que implicarà un efecte ambiental positiu donat que el raig de llum es reduirà
sensiblement. D’altra banda, el nou enllumenat, de tecnologia LED, complirà també amb els requeriments

Malgrat això, s’ha considerat convenient redactar una Annex amb el Document Ambiental per tal d’avaluar

actuals d’eficiència energètica.

els possibles efectes sobre el medi que pot originar la realització de les actuacions proposades i
recomanar les mesures adients per tal d’evitar i/o minimitzar aquests efectes.

Per tant, tenint en compte que els efectes negatius previstos es consideren de poca rellevància i es
concentren en la fase d’obres, essent fàcilment evitables amb l’aplicació de les mesures preventives i

En aquest Document Ambiental, que s’adjunta a l’Annex 17, s’inclou un estudi en el que, un cop exposats

correctores proposades, es conclou que les obres projectades són ambientalment compatibles amb

els condicionants ambientals més rellevants de l’àmbit del projecte, s’identifiquen els principals factors

l’entorn en el qual s’inscriuen.

potencialment generadors d’impacte ambiental per a les activitats previstes, així com les mesures
preventives i correctores per a minimitzar o evitar aquests efectes i una proposta de programa de
vigilància ambiental a implementar durant l’execució dels treballs.
Com a resum d’aquest estudi, que determina la compatibilitat ambiental de les obres amb el medi en el
qual s’inscriuen, es pot indicar el següent:


La reforma elèctrica de la instalꞏlació de la presa de La Baells es planteja com una millora de la
instalꞏlació elèctrica existent, pel que les actuacions són de caràcter puntual i disperses i
s’ubiquen en les instalꞏlacions existents o en el seu entorn immediat, en una zona antropitzada
per la presència de la presa i les edificacions auxiliars i complementàries.

9.

PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

En l'Annex 18 s’inclou el Pla de gestió de residus per a l'obra, d'acord amb els continguts que marca el
Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició.
Així, en l'Annex es desenvolupen els següents aspectes:


L’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que s’han de generar en l’obra,
expressada en tones i en metres cúbics, codificats d’acord amb la llista europea de residus.
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Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte.



Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els residus que

D’acord amb l’estimació realitzada, el pressupost de la gestió de residus estimat per al present Projecte
Constructiu ascendeix a DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANT-SET CÈNTIMS
(2.266,87 E).

es generen en l’obra.


Les mesures per a la separació dels residus en l’obra.



Els plànols de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si

10. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS
El tipus d'instalꞏlació a executar en el present projecte constructiu, no és susceptible d'afectar algun servei

s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra.

a l'interior de la parcelꞏla de la presa.




Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus

No hi ha tampoc serveis públics afectats, totes les actuacions es duen a terme dintre del recinte privat de

de construcció i demolició dins de l’obra.

la presa de Baells, al terme municipal de Cercs.

Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició.

11. AFFECIONS A ESPAIS D’INTERÈS NATURALS

A mode de resum, la quantitat estimada de residus produïts en l’obra és la següent:

CODI

RESIDU

CLASSI-FICACIÓ

Les actuacions contemplades al present Projecte constructiu no es troben incloses en cap dos annexes

QUANTITAT
ESTIMADA
Vol (m3)

de la llei d’avaluació d’impacte ambiental ni tampoc s’emmarquen dins de cap espai protegit de la Xarxa

Pes (T)

Natura 2000.

RCD: Residus de naturalesa pètria
170101

Formigó

NP

3,18

4,29

170302

Mescles bituminoses diferents de les especificades en el
codi 170503

NP

10,65

13,85

12. DOCUMENTS QUE INTEGREN ELPRESENT PROJECTE

170504

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi
170503

NP

60,30

87,43

DOCUMENT núm. 1.

RCD Residus de naturalesa no pètria

MEMÒRIA I ANNEXOS

Memòria

150101

Envasos de paper i cartró

NP

1,93

1,44

170201

Fusta

NP

0,42

0,46

170203

Plàstic

NP

1,37

1,82

Annex 1. Característiques principals.

170405

Ferro i acer

NP

2,43

0,60

Annex 2. Anàlisi de la informació existent.

170411

Cables diferents dels especificats en el codi 170410

NP

0,02

0,04

Annex 3. Cartografia i topografia.

RCD Residus potencialment perillosos i altres
200121*

Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

Annexos a la Memòria

Annex 4. Estudi d’alternatives.
P
TOTAL RESIDUS

Taula 1. Quantitat estimada de residus produïts.

0,47

0,04

Annex 5. Geologia i Geotècnia.

109,97

80,77

Annex 6. Reportatge fotogràfic.
Annex 7. Càlculs elèctrics.
Annex 8. Control i automatització.
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Annex 9. Processos constructius.
Annex 10. Pla d’obra.
Annex 11. Especificacions tècniques de materials i equips mecànics.

14. REVISIÓ DE PREUS
De conformitat amb l’establert al Reial Decret 1359/2011 de 7 d’octubre pel que s’aprova la relació de
materials bàsics i les fórmules-tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obra i de contractes de

Annex 12. Pla de control de qualitat

subministrament i fabricació d’armament i equipament de les Administracions Públiques i en compliment

Annex 13. Estudi de seguretat i salut.

de la Llei 30/2007 de Contractes de les Administracions Públiques, en cas d’establir-se la revisió de preus

Annex 14. Expropiacions i serveis afectats.

en l’execució del “Projecte Constructiu de finalització de la reforma elèctrica de la instalꞏlació elèctrica de

Annex 15. Mesures d’eficiència energètica.

la presa de Baells (T.M. Cercs)” serà d’aplicació la fórmula polinòmica tipus 541:

Annex 16. Recanvis, manual de muntatge i d’explotació

Alt contingut en siderúrgia, ciment i roques i àrids. Tipologies més representatives : Instalꞏlacions i

Annex 17. Document Ambiental.

conduccions d’abastament i sanejament:

Annex 18. Afeccions a llera pública, PEIN i ZMT.
Annex 19. Pla de gestió de residus.
Annex 20. Justificació de preus.
Annex 21. Pressupost pel coneixement de l’administració.
DOCUMENT núm. 2.

PLÀNOLS

DOCUMENT núm. 3.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

K = 0,05 C t
C0

0,08 E t + 0,15 Pt
E0
P0

0,06 Rt + 0,14 S t
R0
S0

0,01 T t + 0,51
T0

On,:
K

=

Coeficient teòric de revisió pel moment de l’execució t.

C0

=

Índex de cost del ciment a la data de licitació.

Ct

=

Índex de cost del ciment en el moment de l’execució t.

E0

=

Índex de cost de l’energia a la data de la licitació.

Et

=

Índex de cost de l’energia en el moment de l’execució t.

Banc de preus.

P0

=

Índex de cost del productes plàstics a la data de licitació.

Amidaments auxiliars.

Pt

=

Índex de cost del productes plàstics en el moment de l’execució t.

Amidaments.

R0

=

Índex de cost de àrids i roques a la data de licitació.

Quadre de preus núm. 1.

Rt

=

Índex de cost de àrids i roques en el moment de l’execució t.

Quadre de preus núm. 2.

S0

=

Índex de cost de materials siderúrgics a la data de licitació.

Pressupostos parcials.

St

=

Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t.

Resum de pressupostos.

T0

Pressupost general.

Tt

Plec de Prescripcions Tècniques Generals.
DOCUMENT núm. 4.

PRESSUPOST

=
=

Índex de cost de materials electrònics a data de la licitació.
Índex de cost de materials electrònics en el moment de l’execució t.

13. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució de les obres projectades s’ha fixat en 2,5 mesos. A l’annex 18 s’adjunta el pla d’obra

15. SEGURETAT I SALUT

corresponent, juntament amb la previsió de costos mensuals i acumulats.
D’acord amb la Llei 31/1995 de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, BOE de 10 de
Novembre, el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
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seguretat i salut a les obres de construcció i el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel qual

17. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball, s’ha
redactat un Estudi de Seguretat i Salut en el treball que s’inclou en l’Annex núm. 21. Estudi de Seguretat i

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els Amidaments del Projecte, i tenint en

Salut. El pressupost d’aquest està inclòs com una unitat del pressupost d’Execució Material del Projecte.

compte les Partides Alçades, s'obté el següent Pressupost d'Execució Material:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

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

4.679,18

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 4.679,18................................................................

608,29

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 4.679,18...................................................................

280,75
Subtotal

21 % IVA SOBRE 5.568,22...................................................................................................

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

223.301,62

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 221.376,62................................................................

29.029,21

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 221.376,62...................................................................

13.398,10

5.568,22

Subtotal

265.728,93

1.169,33
21 % IVA SOBRE 263.438,18...................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €

55.803,08

6.737,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE
16. CONTROL DE QUALITAT

€

321.532,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a:

Es proposa un control de qualitat per verificar la correcta instalꞏlació i funcionament dels equipament abast
del projecte. Annex al projecte es presenta un pla de control de qualitat.

(TRES-CENTS VINT-I-UN MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS).

El pressupost d’execució per contracte pel control de qualitat:

18. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

3.600,00
Subtotal

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

Per a l’execució de les obres i instal•lacions incloses en el present projecte, l’empresa adjudicatària haurà
de disposar de la següent classificació:

3.600,00

3.600,00

Grup:

I

Instalꞏlacions elèctriques.

Subgrups:

1

Enllumenats, ilꞏluminacions i balises lluminoses

6

Distribucions de baixa tensió.

9

Instalꞏlacions elèctriques sense qualificació específica.

( TRES MIL SIS-CENTS EUROS )

Categoria:

2

Per a un contracte de durada inferior a un any i quantia entre
150.000 euros i 360.000 euros.
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19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
En compliment del darrer paràgraf de l’article 127 del Reglament General de Contractació es manifesta
que el present Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’Article 125 de l’esmentat
Reglament, ja que inclou tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de les obres,
sent susceptibles de ser lliurades a l’ús públic.

Barcelona, Desembre de 2019
Enginyer Autor del Projecte

Sgt. Josep Secanell
Enginyer de camins, canals i ports
Col. Num. 8.396
AUDINGINTRAESA, SA
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1. Execució de rasa per l’estesa del nou cablejat.

1.

ANTECEDENTS

2. Trasllat del quadre d’indicadors i estesa de nova línia des del quadre general de baixa tensió.

La presa de la Baells, propietat de l’Agència Catalana de l’Aigua, disposa de subministrament elèctric en
baixa tensió (25.000V) de la companyia Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

3. Nou subministrament elèctric des del quadre general de baixa tensió fins als lavabos púbics.
4. Actuacions en l’accés i camí d’accés a la presa:

L’embrancament i equip de mesura es troba en l’edifici de serveis auxiliars de la presa, on hi ha el centre
de transformació de companyia, la sala de quadres elèctrics i grups electrògens i el taller.
El projecte de renovació de la instal·lació elèctrica de la presa es va redactar a data d’abril de 2013 i la
adjudicació del contracte es va produir a data d’abril de 2017 amb variacions respecte al projecte original

a. Reforma de la lluminària amb sensor de presència a la porta d'accés de la presa.
b. Retirada dels fanals dels accessos.
c. Manteniment en servei i reserva les canalitzacions, per una futura instal·lació elèctrica per

per a complir con la normativa vigent a data d’execució de l’obra. No obstant això, l’obra va finalitzar amb

aquestes.

treballs pendents de realitzar.
5. Reforma de l’enllumenat exterior a la zona dels jardins i embarcament, amb la instal·lació de
lluminàries que compleixin els requisits de eficiència energètica i contaminació lumínica
d’aplicació.
6. Reforma de l’enllumenat exterior a la zona del coronament i aparcament amb la instal·lació de
lluminàries que compleixin els requisits d’eficiència energètica i contaminació lumínica..
7. Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i casa annexa.
8. Reforma de la instal·lació elèctrica a l’interior de la casa d’administració i casa annexa
9. Actuacions al poblat:
a. Derivació individual: estesa de nova línia elèctrica des del quadre de comptadors fins
l’habitatge en ús del poblat.
Il·lustració 1. Fotografia de la presa

b.

Reforma de la instal·lació interior de l’habitatge segons el REBT, instal·lació de
l’enllumenat interior de dos garatges i enllumenat exterior en la façana dels edificis

2.

OBJECTE I ABAST DEL PROJECTE
10. Reforma de les instal·lacions de bombeig i tractament d’aigua:

És objecte del present projecte, la descripció completa i concisa de les obres necessàries per a la
finalització de la reforma de la instal·lació elèctrica de la presa de Baells.

a. Reforma de les instal·lacions de bombeig (caseta pou).

L’ abast del projecte és el següent:

b. Reforma de les instal·lacions de tractament d’aigua (casetes ETAP actual i deixar
preparada la caseta ETAP futura).
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c. Nova línia aèria per alimentació del quadre elèctric de la ETAP futura des del quadre
general de baixa tensió.
11. Sistema de subministrament elèctric alternatiu per l’alimentació de les comportes dels desguassos
de fons i mig fons i bombes de buidatge, amb grup electrogen portàtil.
12. Retirada de la instal·lació antiga de l'interior de la presa
13. Retirada de caixa i línia aèria d’alimentació d’una instal·lació en desús situada a la part posterior
de l'edifici auxiliar de la presa.
14. Legalització:
a. Elaborar projecte per a la legalització de les noves instal·lacions abast del present
projecte constructiu.
Il·lustració 2. Ubicació de la presa i les instal·lacions (cercle vermell)
b. Inspecció de la instal·lació per part d’una Entitat d’Inspecció i Control.
c. Tramitació de la legalització de la instal·lació segons instrucció de la Direcció General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 9/2012, de 5 de juliol.

3.
3.1.

BASES DE PARTIDA DEL PROJECTE
UBICACIO

La instal·lació elèctrica objecte d’aquest projecte es troba en l’interior de la presa de la Baells, que està
situada al terme municipal de Cercs, a la comarca del Berguedà, província de Barcelona.
Coordenades UTM Edifici serveis auxiliars:

UTMx: 407.085
UTMy: 4.663.921
Il·lustració 3. Vista aèria de la presa i les instal·lacions
3.2.

DESCRIPCIÓ DEL LOCAL

Les instal·lacions objecte d’aquest projecte estan ubicades en l’interior de la presa i en els edificis auxiliars
que formen part del complex de la presa de la Baells:
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○

Galeries de servei de la presa.

○

Sistema de subministrament elèctric alternatiu per l’alimentació dels desguassos de fons i

3.4.

POTENCIA INSTAL·LADA

A continuació es mostra la potencia instal·lada en els diferents emplaçaments de la presa.

mig fons.
3.4.1.

3.3.

○

Edificis auxiliars a la presa (oficines, taller i quadres elèctrics).

○

Estesa nou cablejat per alimentació de les instal·lacions elèctriques dels lavabos públics.

○

Casa d’administració i casa annexa.

○

Enllumenat exterior.

○

Habitatges del poblat.

○

Instal·lacions de bombeig (caseta pou) i tractament d’aigua (casetes ETAP)

CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

La instal·lació, segons les característiques del local on es troba ubicada, es considerarà com a Instal·lació
en local mullat, tant pel que fa a les instal·lacions a l’interior de la presa com les d’enllumenat exterior.
La instal·lació dels edificis auxiliars es considerarà com a industrial.
La instal·lació dels habitatges del pobles es considera com a vivenda.
La instal·lació complirà amb les prescripcions de la ITC-BT-30 del REBT corresponent a Instal·lacions en
locals de característiques especials, concretament als punts referents a locals mullats.

Subministrament presa

La instal·lació elèctrica objecte d’aquest projecte dona subministrament als següents receptors:
Línia
Enllumenat galeria 628 - claustre
Enllumenat galeria 610
Enllumenat galeria 590
Enllumenat galeria 570
Enllumenat galeria 550
Enllumenat galeria perimetral + pou ascensor
Enllumenat coronament
Enllumenat façana oficines
Enllumenat + motor porta accés
Enllumenat desguàs
Enllumenat embarcador
Enllumenat taller + vestidors

Potència (kW)
2,8
2,7
3,8
1,8
5,1
6,3
5,3
0,4
0,8
8,0
1,2
0,5

GH desguàs de fons
GH atall mig fons
GH desguàs mig fons -Bureau
Bomba drenatge
GH sobreeixidors
Ascensor
Previsió atall de fons
Bomba maqueta
Endolls presa

48,9
19,6
47,8
10,1
13,8
20,2
5,0
3,0
26,0

SAIH
Oficina
Endolls taller
Casa administració
Lavabos públics

15,0
28,3
50,9
38,5
2,5

Potència total instal·lada presa (kW)

368,3

Potència total instal·lada presa (kW)
Coeficient de simultaneïtat
Coeficient utilització

368,3
0,60
0,80

Segons el punt 4.1 de la ITC-BT-05, al tractar-se d’un “Local mullat” amb una potència instal·lada superior
a 25kW, la instal·lació estarà subjecte a inspecció inicial prèvia a la posada en servei de la instal·lació. En
aquest cas, la instal·lació ja està en servei i el procediment a seguir serà el descrit a la instrucció 9/2012.
Segons el punt 4.2 de la ITC-BT-05, ja que la instal·lació precisa inspecció inicial, estarà sotmesa a
inspecció periòdica cada 5 anys per part d’una EIC.
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Factor de potència
Potència màxima calculada (kW)
Potència Màxima Admissible presa (kW)
Protecció tèrmica línia presa (A)
3.4.2.

0,80
221,0
221,7
320

Quadre d’indicadors
Quadre de senyals ubicat actualment al menjador. S’alimenta des del QGBT situat a la sala tècnica de
baixa tensió amb una línia soterrada que aprofita la canalització existent. Com s’ha dit abans, amb

Subministrament de reemplaçament

presencia de fibrociment.
Descripció
Potència de càlcul per funcionament en emergència
(Enllumenats presa i exterior, centrals hidràuliques
comportes simultànies i reserva endolls per
maquinària auxiliar)
Potència contínua entregada per cada grup
electrògen (200kVA)

3.4.3.

Potència (kW)

143,7

160

Subministraments habitatges poblat
Descripció

Potència (kW)

Habitatge A

9,2

Habitatge B

9,2

Garatges

5,75

Total habitatges

24,2

Imatge 1. Trasllat quadre d’indicadors actualment en menjador

Subministrament elèctric del lavabos públics.
Actualment l’alimentació elèctrica dels lavabos públics no compleix amb el REBT i no compten amb
il·luminació exterior.
Porta i camí d’accés a la presa
Existeixen dos canalitzacions en el camí d'accés a la presa. Una per a l'alimentació de la porta

4.

SITUACIÓ ACTUAL I DADES DE PARTIDA

motoritzada, transcorre pel mateix camí d'accés amb arquetes de registre en el seu recorregut. L'altra
canalització és per al cable d'alimentació de l'enllumenat exterior i està situada al costat de la cuneta,

El contingut del present apartat és la descripció de la situació actual de les diferents instal·lacions de la
presa, sobre les quals, es duran a terme les actuacions esmenades en l’àmbit del projecte.
Estesa de cable: zona pròxima als edificis auxiliars a la presa

aquesta segona canalització és de fibrociment.

Enllumenat exterior:

Actualment els subministres per als diferents receptors de la presa circulen per canalització soterrada. La



canalització té un tram comú des de la cambra de BT on es troba el QGBT fins a una arqueta troncal, per

Es disposa de focus col·locats a la façana dels edificis d'oficines i sales tècniques. També hi ha

després dividir-se en ramals fins als receptors. En aquestes canalitzacions existents hi ha presencia

lluminària ornamental sobre bàculs d'alçada superior a 5 m.

d’amiant.



Zona de edificis auxiliars annexos a la presa

Zona de jardins i embarcador

Actualment no existeix cap tipus d’enllumenat a la zona de jardins i de l’embarcador.
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La zona es troba a una cota inferior a la zona dels edificis de oficines i sales tècniques.

Subministrament elèctric per accionament de comportes

En aquesta zona es troben 2 construccions, una és la caseta dels lavabos públics i l’altra és per

Actualment el subministrament elèctric dels subquadres per a l'accionament de les comportes i les

guardar els estris de desinfecció.

bombes de drenatge es fa des del QGBT. Els conductors elèctrics van en canalització soterrada fins a
l'entrada a les galeries de la presa, per distribuir fins als esmentats subquadres situats pròxims a les

Estesa de cable: zona coronament i aparcament

comportes.

L’enllumenat exterior a la zona de coronament està sense funcionament, hi ha instal·lats bàculs a portell
en ambdós costats del coronament, amb alçada superior a 5 m. El cable d’alimentació passa per tubs
encastats a l’interior de la barana rígida de formigó a la corona, amb registres a la paret cada 7 m
aproximadament. Existeix presencia d’amiant en aquests tubs.
Casa d’administració i casa annexa
Actualment la casa d’administració i casa annexa comparteixen escomesa elèctrica i tenen un mateix
comptador. El traçat actual de l’escomesa és aeri fins al pal de formigó on està la conversió aèriasubterrània. A partir d’aquest punt, continua en canalització soterrada fins la casa i puja per un tub exterior
fins a entrar en l’habitatge.
Reforma de la instal·lació elèctrica a l’interior de la casa d’administració i casa annexa.
Actualment la caixa general de protecció està situada a la planta baixa, a l’entrada de la casa annexa. Des
Imatge 2. Entrada de cables a les galeries de la presa des del QGBT

d'aquí les línies elèctriques es distribueixen fins als receptors de les dues cases.
Tot i que les bases d'endolls són de tipus schuko no s'ha realitzat l'estesa del cable de terra fins als
receptors a l’interior dels habitatges.

A més, els subquadres estan proveïts de commutació per grup electrogen portàtil.
Els quadres són els següents:


Subquadre de mig fons

Zona poblat



Subquadre desguàs de mig fons - Bureau

Hi ha lluminàries ornamentals sobre bàculs d'alçada superior a 5 m en una zona enjardinada annexa als



Subquadre desguàs de fons

habitatges. No hi ha il·luminació exterior al costat dels habitatges. No hi ha il·luminació interior ni exterior



Subquadre de bombes de drenatge

als garatges.
La instal·lació elèctrica de l’habitatge no compleix el REBT.

Retirada de la Instal·lació antiga a les galeries de la presa
Existeix una instal·lació antiga al sostre de les galeries i escales de la presa, la qual, consisteix en: tubs,

Instal·lacions a l’estació de bombeig i a l’estació de tractament d’aigües (ETAP futura)

cables, caixes i lluminàries. Aquesta instal·lació es troba actualment fora de servei.

La ETAP futura esta fora de servei. A mes els actuals quadres elèctrics de protecció a l’estació de

Les galeries tenen una alçada mitja entre el terra i el sostre de 2,5 m., però en les escales la distància

bombeig i la ETAP en funcionament no compleixen amb el reglament de baixa tensió REBT i les

entre la petjada i la instal·lació a retirar varia segons els trams, sobrepassant en alguns punts els 4

instruccions tècniques d’aplicació.

metres. Concretament, en el tram d’escala entre la galeria 550 i 570, les alçades estan entre 2,6 m i 4,3
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m. A més, el pendent és pronunciat i el terra es troba mullat, aquests fets s'hauran de tenir en compte en
escollir la solució òptima per fer la feina amb seguretat.
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1.

OBJECTE

Plànols dels esquemes elèctrics del Quadre General de

En aquest annex es detalla i s’analitza la informació rebuda com a base de partida pel desenvolupament

Distribució. Dibuixats el 30 de novembre de 2007.

8 d’agost de 2019

del projecte, així com l’obtinguda amb les visites de presa de dades a la presa.

2.

3.

DOCUMENTACIÓ REBUDA

La documentació rebuda per a l’elaboració del present projecte es relaciona a continuació:
DOCUMENT

DATA DE RECEPCIÓ

Plec de prescripcions tècniques particulars.

23 de juliol de 2019

Llistat de treballs a executar durant el projecte actual.

23 de juliol de 2019

Memòria i annexes del projecte original d’instal·lació i
modificació del sistema elèctric de la presa de La Baells.

24 de juliol de 2019

Redactat a l’abril de 2013.

VISITES A LA PRESA

La informació recollida i les dades estudiades en cada una de les visites és la següent:
Data: 2019.07.24. Reunió inici dels treballs.


Reunió amb l’encarregat de l’embassament de La Baells i el tècnic del departament de projectes i
obres de l’ACA. Es repassa l’abast del projecte aclarint dubtes inicials.



Localització de les diferents zones d’actuació al projecte.

Data: 2019.07.31. Visita tècnica per motiu de replanteig.

Acta d’inspecció de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, per
organisme de control autoritzat a data 12 d’abril de 2018

25 de juliol de 2019

Declaració responsable per a la posada en servei, la
modificació, el canvi de titular o la baixa d’una instal·lació de



Comprovació de l’estat dels nous armaris elèctrics de la sala de quadres elèctrics.



Aixecament d’arquetes a la zona dels edificis auxiliars, aparcament i coronament de la presa per

25 de juliol de 2019

observar el recorregut de la xarxa de Baixa Tensió.

seguretat industrial. Signat el 11 de maig de 2018.
Document

acreditatiu

de

la

inscripció

en

el



Localització de les possibles ubicacions pel quadre d’indicadors.



Replantejament de la instal·lació a retirar de l’interior de la presa.



Reportatge fotogràfic de totes les zones.



Comprovació de les proteccions i la instal·lació de l’estació de bombeig, les cases del poblat, els

Registre

d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya
(RITSIC) d’una instal·lació de baixa tensió. Signat el 16 de

25 de juliol de 2019

maig de 2018.
Presentació per part dels OC de la declaració responsable per
a la posada en servei d’una instal·lació elèctrica de baixa

25 de juliol de 2019

garatges, l’actual ETAP i la futura ETAP.

tensió. Registrat el 16 de maig de 2018.
Document de defectes no esmentats en l’acta d’inspecció de
Baixa Tensió. Enviat el 18 de març de 2019.


25 de juliol de 2019

Data: 2019.08.07. Visita tècnica per motiu de replanteig.

Projecte de liquidació de l’execució de l’anterior projecte de
reforma de les instal·lacions elèctriques de la presa de La
Baells. Redactat al febrer de 2018.

Ubicació de l’escomesa de Baixa Tensió a la casa d’Administració.

24 de juliol de 2019



Mesures i posicionament de les arquetes elèctriques de la presa.



Replantejament de la ubicació del quadre de separació de la línia de la casa d’administració i de
l’habitatge.
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Replantejament del recorregut del cablejat de l’enllumenat del coronament.



Replantejament de la ubicació de l’enllumenat del jardí.



Replantejament del sistema de presa de terra.



Mesura de les altures màximes de les escales de l’interior de la presa.

Data: 2019.08.07. Visita tècnica per motiu de replanteig.


Fotografia 1. Canvi d’ubicació del quadre de senyals

Replanteig per la ubicació d’un nou quadre elèctric a la galeria d’accés a la presa, per la
commutació GE i cables d’alimentació dels subquadres elèctrics per l’accionament de les
comportes de la presa.

Subministrament elèctric del lavabos públics.
Actualment l’alimentació elèctrica dels lavabos públics no compleix amb el REBT i no compten amb
il·luminació exterior.

4.

RESULTATS DE LES VISITES

El contingut del present apartat és la descripció de la situació actual de les diferents instal·lacions de la
presa, sobre les quals, es duran a terme les actuacions esmenades en l’àmbit del projecte.

Porta i camí d’accés a la presa
Existeixen dues canalitzacions en el camí d'accés a la presa. Una per a l'alimentació de la porta
motoritzada, transcorre pel mateix camí d'accés amb arquetes de registre en el seu recorregut. L'altra
canalització és per al cable d'alimentació de l'enllumenat exterior i està situada al costat de la cuneta,

Estesa de cable: zona pròxima als edificis auxiliars a la presa

aquesta segona canalització és de fibrociment.

Actualment els subministres per als diferents receptors de la presa circulen per canalització soterrada. La
canalització té un tram comú des de la cambra de BT on es troba el QGBT fins a una arqueta troncal, per

Enllumenat exterior:

després dividir-se en ramals fins als receptors. En aquestes canalitzacions existents hi ha presencia



d’amiant.

Es disposa de focus col·locats a la façana dels edificis d'oficines i sales tècniques. També hi ha

Zona de edificis auxiliars annexos a la presa

lluminària ornamental sobre bàculs d'alçada superior a 5 m.
Quadre d’indicadors



Quadre de senyals ubicat actualment al menjador. S’alimenta des del QGBT situat a la sala tècnica de

Actualment no existeix cap tipus d’enllumenat a la zona de jardins i de l’embarcador.

baixa tensió amb una línia soterrada que aprofita la canalització existent. Com s’ha dit abans, amb

La zona es troba a una cota inferior a la zona dels edificis de oficines i sales tècniques.

presencia de fibrociment.

En aquesta zona es troben 2 construccions, una és la caseta dels lavabos públics i l’altra és per

Zona de jardins i embarcador

guardar els estris de desinfecció.

Estesa de cable: zona coronament i aparcament
L’enllumenat exterior a la zona del coronament està sense funcionament, hi ha instal·lats bàculs a portell
en ambdós costats del coronament, amb alçada superior a 5 m. El cable d’alimentació passa per tubs
encastats a l’interior de la barana rígida de formigó a la corona, amb registres a la paret cada 7 m
aproximadament. Existeix presencia d’amiant en aquests tubs.
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Instal·lacions a l’estació de bombeig i a l’estació de tractament d’aigües (ETAP futura)
La ETAP futura esta fora de servei. A mes els actuals quadres elèctrics de protecció a l’estació de
bombeig i la ETAP en funcionament no compleixen amb el reglament de baixa tensió REBT i les
instruccions tècniques d’aplicació.

Subministrament elèctric per accionament de comportes
Actualment el subministrament elèctric dels subquadres per a l'accionament de les comportes i les
bombes de drenatge es fa des del QGBT. Els conductors elèctrics van en canalització soterrada fins a
l'entrada a les galeries de la presa, per distribuir fins als esmentats subquadres situats pròxims a les
comportes.
Fotografia 1. Registre de la canalització elèctrica al coronament de la presa

Casa d’administració i casa annexa
Actualment la casa d’administració i casa annexa comparteixen escomesa elèctrica i tenen un mateix
comptador. El traçat actual de l’escomesa és aeri fins al pal de formigó on està la conversió aèriasubterrània. A partir d’aquest punt, continua en canalització soterrada fins la casa i puja per un tub exterior
fins a entrar en l’habitatge.
Reforma de d’instal·lació elèctrica a l’interior de la casa d’administració i casa annexa.
Actualment la caixa general de protecció està situada a la planta baixa, a l’entrada de la casa annexa. Des
d'aquí les línies elèctriques es distribueixen fins als receptors de les dues cases.

Imatge 3. Entrada de cables a les galeries de la presa des del QGBT

Tot i que les bases d'endolls són de tipus schuko no s'ha realitzat l'estesa del cable de terra fins als

A més, els subquadres estan proveïts de commutació per grup electrogen portàtil.

receptors a l’interior dels habitatges.

Els quadres són els següents:

Zona poblat
Hi ha lluminàries ornamentals sobre bàculs d'alçada superior a 5 m en una zona enjardinada annexa als



Subquadre de mig fons



Subquadre desguàs de mig fons - Bureau



Subquadre desguàs de fons



Subquadre de bombes de drenatge

habitatges. No hi ha il·luminació exterior al costat dels habitatges. No hi ha il·luminació interior ni exterior
als garatges.
La instal·lació elèctrica de l’habitatge no compleix el REBT.

Retirada de la Instal·lació antiga a les galeries de la presa
Existeix una instal·lació antiga al sostre de les galeries i escales de la presa, la qual, consisteix en: tubs,
cables, caixes i lluminàries. Aquesta instal·lació es troba actualment fora de servei.
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Les galeries tenen una alçada mitja entre el terra i el sostre de 2,5 m., però en les escales la distància
entre la petjada i la instal·lació a retirar varia segons els trams, sobrepassant en alguns punts els 4
metres. Concretament, en el tram d’escala entre la galeria 550 i 570, les alçades estan entre 2,6 m i 4,3
m. A més, el pendent és pronunciat i el terra es troba mullat, aquests fets s'hauran de tenir en compte en
escollir la solució òptima per fer la feina amb seguretat.

Fotografia 4. Tram d’escales entre el nivell 570 i el nivell 550, s’observa
la petjada deteriorada i mullada.
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1.



OBJECTE

Retirada de la instal·lació elèctrica antiga de l’interior de la presa, amb el conseqüent estudi de
seguretat i salut, atès les grans pendents de les escales en algunes zones de la presa.

El objecte del present annex és justificar que no ha sigut necessari realitzar un treball de topografia

addicional al rebut per part de L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA per a la realització del projecte
amb els requeriments exigits en aquest Plec.

2.



Adequació a normativa de les instal·lacions elèctriques de tractament d’aigua.



Subministrament elèctric alternatiu per accionament de comportes



Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i la casa annexa

ANTECEDENTES

El projecte de renovació de la instal·lació elèctrica de la presa es va redactar a data d’abril de 2013 i
l’adjudicació del contracte es va produir a data d’abril de 2017 amb variacions respecte al projecte original
per complir con la normativa vigent a data d’execució de l’obra. No obstant això, l’obra va finalitzar amb
treballs pendents de realitzar.
Amb data 10 de maig de 2018, es va emetre una Resolució de l’òrgan de contractació de l’Agència
Catalana de l’Aigua en relació a la liquidació del contracte “OBRES QUE S’HAN D’EXECUTAR A
PRESES DE TITURALITAT DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. LOT 1 (REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS) Codi: CTN16A1150 on es recollia, entre
d’altres acords, que les obres no executades en el marc d’aquest contracte, seran definides en un nou

4.

CONCLUSIONS

La documentació rebuda per desenvolupar el projecte ha estat el projecte constructiu de 2013 i de 2017,
els quals inclouen plànols topogràfics de la presa.
Donat que es tracta d’un projecte de finalització de reforma elèctrica, no comporta moviments de terres o
altres actuacions per la obra civil importats. S’estima suficient per el desenvolupament del projecte
constructiu de finalització de la reforma de la presa de Baells, els actuals plànols de topografia inclosos al
projecte de reforma constructiu de 2017 i que s’adjunten a l’annex del present document.

projecte.
Barcelona, Desembre de 2019

3.

INTRODUCCIÓ

Enginyer Autor del Projecte

El objecte i abast del present projecte constructiu és el disseny, descripció i valoració de les obres
necessàries per a dur a terme la FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE LA PRESA DE LA BAELL.S.
Les actuacions a realitzar abast del projecte son, de forma general, del següents tipus:


Reforma i adequació de instal·lacions elèctriques per la seva legalització (quadres etc).



Reforma de la instal·lació elèctrica interior de edificis (estesa de cable de terra fins les bases

Enginyer de camins, canals i ports
d’endolls).



Sgt. Josep Secanell

Col. Num. 8.396
AUDINGINTRAESA, SA

Reforma de la instal·lació d’enllumenat exterior de la presa
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1.



OBJECTE I ABAST

El present document té com a objecte avaluar i justificar l’alternativa més adient per dur a terme la

Reforma de la instal·lació elèctrica de l’interior dels edificis següents, per a la seva legalització:
-

Poblat

-

Edificis annexos a la presa

-

Edificis d’administració i edifici annex

finalització de la reforma de la instal·lació elèctrica de la presa per tal d’adequar-les al compliment del
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
L’abast del projecte comprèn les següents actuacions:


Estesa de nous cables elèctrics en canalització soterrada des del quadre general de BT:
-

Pel subministrament elèctric del quadre d'indicadors a les oficines.



Reforma de la instal·lació elèctrica de l’estació de bombeig (caseta pou), per a la seva legalització



Reforma de la instal·lació elèctrica de l’estació de tractament d’aigües (ETAP), per a la seva
legalització

-

Nova línia de subministrament elèctric des del QGBT fins als lavabos públics.

-

Nova línia de subministrament elèctric des del QGBT fins el coronament de la presa per a
l’enllumenat exterior.



INTRODUCCIÓ

2.

Estesa de cable d’alimentació de lluminàries en el coronament de la presa i en la plaça

Els treballs inclosos en l'abast del projecte de finalització de la reforma de la instal·lació elèctrica de la

d'aparcament.

Presa de Baells són de naturalesa diversa, les solucions adoptades atenen a criteris tècnics, de seguretat,
mediambientals i econòmics.



Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i la casa annexa
Atenent a aquests criteris, els factors valorats són els següents:




Retirada de la instal·lació antiga de l'interior de la presa
Sistema de subministrament elèctric alternatiu a l’alimentació dels desguassos de fons i mig fons
per l’accionament de comportes.



Reforma de l’enllumenat exterior de les següents zones:
-

Coronament i aparcament

-

Jardins i embarcador

-

Edificis auxiliars annexos a la presa

-

Accés a la presa

•

Dificultat d’execució de cada treball

•

Explotació de la instal·lació (treballs de manteniment, usuaris de les instal·lacions)

•

Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior

•

Millora de les condicions mediambientals (lluminàries sense contaminació lumínica)

•

Seguretat en el treball

•

Cost d’execució

En la fase prèvia del projecte, es van realitzar visites a la presa amb motiu de comprovar l'abast de les
actuacions del projecte a desenvolupar i realitzar mesures, com a resultat de les quals es van observar

-

Poblat

dades rellevants que s’han de tenir en compte per triar la solució adequada per a cadascuna de les
actuacions del projecte.
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En el present document es descriuen i es justifiquen totes les actuacions a realitzar dins de l'abast del

Actualment aquest subministres circulen per canalització soterrada. La canalització té un tram comú des

projecte.

de la cambra de BT on es troba el QGBT fins a una arqueta troncal, per després dividir-se en ramals fins
als receptors.

No obstant això, per a cadascuna de les següents activitats s'han estudiat diferents solucions:
3.1.2.


Solucions proposades

Estesa de nous cables elèctrics en canalització soterrada des del quadre general de BT:
Com s'ha dit anteriorment, les solucions presentades tindran en compte la documentació rebuda i les
-

Pel subministrament elèctric del quadre d'indicadors a les oficines.

-

Nova línia de subministrament elèctric des del QGBT fins als lavabos públics.

-

Nova línia de subministrament elèctric des del QGBT fins el coronament de la presa per

dades obtingudes a camp.
Les opcions proposades son les següents:
OPCIÓ A: Aprofitament de les canalitzacions existents per a l’estesa de nous cables elèctrics des del

l’enllumenat exterior.


Estesa de cable d’alimentació de lluminàries en el coronament de la presa i en la plaça
d'aparcament.



Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i la casa annexa

QGBT fins als receptors.
S’estudia la viabilitat d‘aprofitar les canalitzacions existents. Per a dur a terme aquesta opció es van trobar
els següents problemes depenent del tram de canalització:


Hi ha de presencia d’amiant a les canalitzacions soterrades. El RD 396/2008 (per a l'avaluació i
prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant) és aplicable a les operacions i
activitats en què els treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d'estar exposats a fibres



Retirada de la instal·lació antiga de l'interior de la presa

d'amiant o de materials que en continguin, sempre que hi hagi risc d'alliberament de fibres
d'amiant a l'ambient de treball.

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ D’ ALTERNATIVES

3.

ESTESA DE CABLE ELECTRIC: ZONA D’EDIFICIS AUXILIARS A LA PRESA

3.1.
3.1.1.

Descripció

No obstant això, sempre que es tracti d'exposicions esporàdiques dels treballadors, que la
intensitat d'aquestes exposicions sigui baixa i que els resultats de l'avaluació de riscos indiquin
clarament que no es sobrepassarà el valor límit d'exposició a l'amiant en l'àrea de la zona de
treball, poden executar-se el treballs sense l’aplicació dels articles: 11 (plans de treball), 16
(vigilància de la salut dels treballadors), 17 (obligació d'inscripció al RERA) i 18 (Registre de
dades i arxiu de documentació).

Les següents tasques requereixen l’estesa de nou cable elèctric des del QGBT fins a l’arqueta més
propera al receptor:
•

Nou subministrament elèctric pels lavabos públics

•

Nova estesa de cable pel canvi de la ubicació del quadre de senyalització des del menjador a la
oficina.

•

Nova estesa per a la línia d’enllumenat exterior fins el coronament de la presa
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Tanmateix, pels banys públics el traçat de la nova canalització tindrà un tram recte fins el mur de la zona
TUBS

DE

ENTRADA

d’embarcament i jardins, per anar sobre mur amb tub rígid fins als banys públics.

DES DEL QGBT

La construcció de la rasa complirà amb la ITC BT 21 i els tubs protectors seran conformes al que estableix
la norma UNE-EN 50.086 2-4.
S’ instal·laran els tubs soterrats a una profunditat mínima de 0,45 m del paviment en el cas de tubs sota
voreres, i de 0,60 m en el cas de calçada. Amb recobriment de formigó mínim inferior de 0,03 m, i un
recobriment mínim superior de 0,06 m.
Per facilitar el pas de nous cables en futures instal·lacions, s’instal·laran dos tubs corrugats de resistència
mínima a la compressió de 250 N i 2 tubs més pels cables de comunicació.
3.1.3.
TUBS DE SORTIDA A
RECEPTORS

Imatge 01. Registre troncal.

Valoració i justificació de la solució adoptada

L’opció A, necessita de mesures addicionals per a complir amb els requeriments de seguretat i salut dels
treballadors segons el “RD 396/2008, per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a
l'amiant”. Tant durant la fase de execució de l’obra, com per a la realització treballs de manteniment.

•

•

L'entrada i la sortida de cables dins l'arqueta troncal estan a diferent cota. A més, els tubs

Per tant, es descarta el pas de cable per l’actual canalització. Principalment per criteris de seguretat i salut

d’entrada estan a bastant profunditat, dificultant l'estesa del cable.

laboral.

El tram comú des de la cambra de BT fins l’arqueta troncal està bastant ple.

L’opció B, és tècnicament possible, ja facilita els posteriors treballs de manteniment i soluciona altres
problemes com: la dificultat de l’estesa de cable per canalitzacions molt plenes o amb diferencia de cota

OPCIÓ B: Nova canalització soterrada des de la cambra de BT fins les arquetes pròximes als diferents

entre els tubs de entrada i sortida dels cables dins de la mateixa arqueta.

receptors:


Lavabos públics



Alimentació del quadre de senyalització en la seva nova ubicació a la oficina de
l’edifici annex a la presa.



Primera arqueta abans del coronament.

En la mesura de lo possible, el traçat anirà paral·lel a l’actual, per a l’alimentació del quadre de
senyalització i l’alimentació de l’enllumenat al coronament (primera arqueta abans del coronament).
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OPCIÓ A: Aprofitament de la canalització existent a l’interior de la barana rígida de formigó
Com s’ha dit abans, les canalitzacions actuals contenen amiant, per tant, l’estesa de cable nou per
aquestes canalitzacions implica el compliment del RD 396/2008, per a l'avaluació i prevenció dels riscos
relacionats amb l'exposició a l'amiant
Segons diu l’esmenat RD, estan incloses dintre de l’abast les operacions i activitats en què els
treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d'estar exposats a fibres d'amiant o de materials que
en continguin sempre que hi hagi risc d'alliberament de fibres d'amiant a l'ambient de treball.
No obstant això, sempre que es tracti d'exposicions esporàdiques dels treballadors, que la intensitat
d'aquestes exposicions sigui baixa i que els resultats de l'avaluació de riscos indiquin clarament que no es
sobrepassarà el valor límit d'exposició a l'amiant en l'àrea de la zona de treball, poden executar-se el
treballs sense l’aplicació dels articles: 11 (plans de treball), 16 (vigilància de la salut dels treballadors), 17
(obligació d'inscripció al RERA) i 18 (Registre de dades i arxiu de documentació).

OPCIÓ B. Instal·lació de cable sota tub d’instal·lació superficial en la barana rígida de formigó.
No s’utilitzarà la canalització existent, la instal·lació de cable serà sota tub col·locat superficialment a la
barana rígida de formigó, aprofitant una esquerda a la part baixa de la barana.

Imatge 01. Canalització existent (blau) i nova (vermell)

3.2.
3.2.1.

ESTESA DE CABLE: ZONA CORONAMENT
Descripció

Actualment l’ enllumenat exterior a la zona del coronament està fora de servei. Hi han instal·lats bàculs en
ambdós costats del coronament a portell, amb alçada superior a 5 m. El cable d’alimentació passa per
tubs encastats a l’interior de la barana rígida de formigó a la corona, amb registres a la paret cada 7 m
aproximadament. Aquest tubs contenen amiant.
3.2.2.

Solucions proposades

Imatge 02. Instal·lació de tub superficial en barana.


El tub perforarà el registre, que sobresurt 8 cm aproximadament, deixant la canalització existent
darrere de la nova.

Les opcions proposades es descriuen a continuació:
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Per tant, es descarta el pas de cable per l’actual canalització. Principalment per criteris de seguretat i salut
laboral.
L’opció B, és tècnicament possible, s’aprofitaran els registres actuals. La implementació d’aquesta opció
no té dificultat i és ràpida. Tanmateix, aquesta solució facilita els posteriors treballs de manteniment.
3.3.
3.3.1.

RETIRADA DE LA INSTAL·LACIÓ VELLA A LES GALERIES
Descripció

La tasca a realitzar consisteix en la retirada de les instal·lacions velles al sostre de les galeries i escales
de la presa: tubs, cables, caixes i lluminàries.
Imatge 03. Perforació del registre pel pas del tub.


Les galeries tenen una alçada mitja entre el terra i el sostre de 2,5 m, però en les escales la distància
L’estesa de cable al coronament de la presa complirà les condicions per a locals mullats ICT BT
30:
-

Concretament, en el tram d’escala entre la galeria 550 i 570, les alçades estan entre 2,6 m i 4,3 m. A més,
Les canalitzacions seran estanques, utilitzant-se per terminals, empalmaments i connexions
de les mateixes, sistemes i dispositius que presentin el grau de protecció corresponent a les
projeccions d'aigua, IPX5.

-

entre la petjada i la instal·lació a retirar varia segons el tram, sobrepassant en algun punt els 4 metres.

Les connexions, entroncaments i derivacions es realitzaran a l'interior de caixes.

el pendent és pronunciat i el terra es troba mullat. Aquests fets s'hauran de tenir en compte a l’hora
d’escollir la solució òptima per a realitzar la feina amb seguretat..
La retirada de la instal·lació vella a les galeries es pot realitzar amb escala de tisora o petit andami portàtil.
La solució proposada consisteix en utilitzar escala en les galeries per desmuntar la instal·lació, i, en les
escales, arrencar la instal·lació de tubs i cables des del terra, seguint un procediment per treballar amb

-

Els conductors tindran una tensió assignada de 0,6/1 kV i discorreran per l'interior de tubs

seguretat.

instal·lats en superfície: segons el que especifica la ITC-BT-21 i disposaran d'un grau de
resistència a la corrosió 4.

En els trams d'escala es proposen dues possibles solucions, però, donades les característiques del lloc de
treball, s'haurà d'incloure en el PSS un procediment de treball per a realitzar el treball amb el mínim risc

-

S'instal·laran tubs rígids d'acord amb la norma UNE-EN 50086 i UNE-EN 61386, poden ser

per al treballador.

tubs metàl·lics amb una resistència apropiada a la corrosió o tubs no metàl·lics, es considera
que aquests són resistents a la corrosió.
3.2.3.

Els receptors d'enllumenat estaran protegits contra les projeccions d'aigua.

Valoració i justificació de la solució adoptada

3.3.2.

Solucions proposades

Les opcions proposades es descriuen a continuació:
Opció A: es proposa l’arrencada dels tubs i el cablejat des del terra, seguint el procediment de treball
que el contractista ha d'incloure en el pla de seguretat i salut. Tant a les galeries com en els trams

L’opció A, necessita de mesures addicionals per acomplir amb els requeriments de seguretat i salut dels

d'escales.

treballadors segons el “RD 396/2008, per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a
l'amiant”. Tant durant la fase de execució de l’obra, com per realitzar treballs de manteniment.
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Per realitzar el treball, es farà ús d'eines auxiliars com ara perxes telescòpiques amb un útil en el seu

subjectes al sostre, poden necessitar d'equips auxiliars per a la seva retirada, com ara una escala manual

extrem (ganxo o tenalla) capaç d'agafar el tub instal·lat, i permetre que l'operari pugui arrencar aquest tub

o una petita bastida portàtil.

mantenint els peus a terra.
Per tant, l’opció B és tècnicament més adient i igualment segura pels treballadors.
Opció B: Utilitzar un equip de treball auxiliar tipus escala o petita bastida per a la retirada de la instal·lació
a les galeries. Tanmateix, a les escales, especialment en l'esmentat tram d'escala entre la galeria 550 i
570, donat el seu especial risc per a realitzar el treball, es recomana arrencar la instal·lació tal com s'ha

3.4.

proposat en l'opció A.
3.3.3.

SEPARACIÓ DE L’ESCOMESA ELÈCTRICA DE LA CASA D’ADMINISTRACIÓ I LA CASA
ANNEXA

Valoració i justificació de la solució adoptada

La diferencia entre les dues opcions està en el treball a les galeries. Mentre amb l’opció A es realitza la
totalitat del treball des del terra, a l’opció B s’utilitza escala o bastida de poca alçada.

3.4.1.

Descripció

El treball a realitzar consisteix en separar l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i casa annexa,
actualment amb un mateix comptador.
El traçat actual de l’escomesa és aeri fins al pal de formigó on està la conversió aèria-subterrània de
l'escomesa, davant de la casa d'administració. D'aquí va en canalització soterrada fins a la casa i puja per
un tub a l'exterior de la casa fins a entrar en l'habitatge.

Imatge 04. Foto esquerra, galeries de la presa.
Imatge 05. Foto dreta, escales de la presa.

En la majoria dels trams de galeries, les instal·lacions velles poden ser arrancades des del terra. No

Imatge 06. Foto esquerra, pal de formigó amb conversió aèria- soterrada.
Imatge 07. Foto dreta, façana on col·locar el CPM.

obstant això, la retirada de determinats elements com caixes o lluminàries, que es troben fortament
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3.4.2.

Solució proposada

Es proposen dues opcions pel traçat de la línia d’escomesa des del pal de formigó fins al quadre de

On:

protecció i mesura (CPM) a la façana de l’edifici.
Opció A: Aprofitament de l’escomesa actual, instal·lant el CPM a la façana de l’edifici on arriba el cable.
Opció B: Nou traçat aeri des del pal de formigó fins a l’edifici, per baixar sota tub i seguir el traçat al

1 Xarxa de distribució

7 Emplaçament de comptadors

2 Connexió de servei

8 Derivació individual

3 Caixa general de protecció

9 Fusible de seguretat

4 Línia general d'alimentació

10 Comptador

5 Interruptor general de maniobra

11 Caixa per interruptor de control de potència

6 Caixa de derivació

12 Dispositius generals de comandament i

costat de l’edifici en canalització soterrada fins el nou CPM a la façana.
Opció C: Nou traçat en canalització soterrada des del pal de formigó fins a l’edifici, continuant

la

canalització al costat de l’edifici fins al nou CPM a la façana.
Actuació comú per a totes les opcions:
Es tracta de dos usuaris alimentats de la mateixa línia elèctrica, per tant, la solució proposada consisteix

protecció
13 Instal·lació interior

13 Instal·lació interior

en instal·lar una caixa doble de protecció i mesura (CPM) a la façana de l’edifici, incloent els dos
comptadors i fusibles de protecció. Les dues derivacions individuals entraran a l’edifici per un passa tubs a
la càmera bufa, d’aquí un tub anirà fins al garatge de la casa d’administració i l’altre fins el rebedor de la
casa annexa. On finalment es col·locaran per a cada edifici la caixa per a l’interruptor de control de
potencia i els dispositius de comandament i protecció.

3.4.3.

Valoració i justificació de la solució adoptada

La solució proposada es realitzar un nou traçat aeri des del pal de formigó fins a l’edifici, per baixar sota
tub i seguir el traçat al costat de l’edifici en canalització soterrada fins a la nova caixa de protecció i
mesura (CPM) a la façana. El motiu principal és que no es depèn de l’estat de la canalització actual ni de
la geometria del terreny amb diferencies de cotes durant el traçat.
Per tractar-se de dos usuaris alimentats de la mateixa línia elèctrica, s’instal·larà una caixa doble de
protecció i mesura (CPM) a la façana de l’edifici, incloent els dos comptadors i fusibles de protecció. Les
dues derivacions individuals entraran al edifici per un passa tubs a la càmera bufa, d’aquí un tub anirà fins
al garatge de la casa d’administració i l’altre fins el rebedor de la casa annexa. On finalment es col·locaran
per a cada edifici la caixa per a l’interruptor de control de potència i els dispositius de comandament i
protecció.

Imatge 08. Esquema per dos usuaris alimentats des del mateix lloc (ITC-BT-12)
9

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Annex 04. Estudi d’alternatives

4.

RESTA D’ ACTUACIONS DEL PROJECTE

aproximadament, tenint en compte el pes del cable. El sistema de ancoratge del enrotllador al remolc serà
mitjançant Twist Lock.

4.1.

SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ALTERNATIU PER ACCIONAMENT DE
COMPORTES

4.1.1.

Descripció

El treball a realitzar consisteix en projectar un sistema de subministrament elèctric alternatiu a la xarxa
elèctrica per a l’alimentació de l’accionament de les comportes del desguàs de mig fons i el desguàs de
fons.
Actualment les casetes de desguàs compten amb un quadre de commutació per grup electrogen portàtil.
Dites casetes estan ubicades a una distancia de 100 m del coronament de la presa.
Imatge 10. Enrotllador / desenrotllador de cables motoritzat

Els equips per subministrament elèctric hauran d’estar muntats sobre un remolc matriculat per poder
circular per carretera amb els cotxes de l’ACA.
4.1.2.

Solució proposada

Ambdós conjunts estaran homologats per circular per carretera. A més, hauran d’acomplir tots els
requisits especificats en el RD 1215/97, de 18 de juliol, en el qual s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

La solució proposada consisteix en la instal·lació d’un grup electrogen de 33 kVA insonoritzat, muntat
sobre remolc amb bastidor d’un eix de torsió i llança articulada, amb frens, timó d'arrossegament amb
bola o anella, fre d'inèrcia, roda de suport amb regulació d'altura i senyalitzacions lluminoses per circular

4.2.
4.2.1.

ENLLUMENAT EXTERIOR: ZONA CORONAMENT I APARCAMENT
Descripció

per carretera complint les normes de la CEE.
Actualment la presa disposa d’enllumenat exterior al coronament i a la zona d’aparcament, el qual es
troba fora de servei. Les lluminàries son de vapor de sodi i els bàculs tenen una alçada superior a 5 m.
El grau de protecció del medi nocturn corresponent a la presa de la Baells és E1 (màxima) i E2 (alta).
És abast del projecte la instal·lació de noves lluminàries que compleixen els requisits d’eficiència
energètica i contaminació lumínica, i amb una alçada més baixa per a facilitar el manteniment.
4.2.2.
Imatge 9. Tipus de carro mòbil homologat per circular a la carretera

Solució proposada

És proposa la instal·lació de lluminàries apta per a vials amb tecnologia LED. La protecció considerada
envers la contaminació lumínica és màxima, “E1”. La lluminària tindrà una protecció elèctrica CII.

Es disposarà també d’un enrotllador/desenrotllador de cables motoritzat i muntat sobre remolc per un
conductor de 120 m de longitud i secció 5 x 16 mm2. El pes del enrotllador es de 300 kg en buit i 500 kg
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Es tindrà en compte l'horari de nit corresponent a les zones E1 i E2, el qual fora del nucli urbà s'inicia a les

La protecció considerada envers la contaminació lumínica és màxima, “E1”. La lluminària tindrà una

22 hores UTC. Així com els requeriments d'eficiència energètica i el compliment mediambiental requerit a

protecció elèctrica CII.

la zona on es troba la presa.
Es tindrà en compte l'horari de nit corresponent a les zones E1 i E2, el qual fora del nucli urbà s'inicia a les
Per a la instal·lació d’enllumenat exterior, la seva execució i posada en servei s'ajustarà a les

22 hores UTC. Així com els requeriments d'eficiència energètica i el compliment mediambiental requerit a

prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, i d'aquest Decret 190/2015, del 25 d'agost. On s’especifica

la zona on es troba la presa.

que per a zones amb protecció E1, tota làmpada LED a disposar tindrà menys de l’1% de radiància per
sota dels 500nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm. El flux hemisfèric superior (FHS)
instal·lat serà inferior al 1%.

Per a la instal·lació d’enllumenat exterior, la seva execució i posada en servei s'ajustarà a les
prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, i d'aquest Decret 190/2015, del 25 d'agost. On s’especifica
que per a zones amb protecció E1, tota làmpada LED a disposar tindrà menys de l’1% de radiància per

Per facilitar el manteniment, l’alçada de la lluminària no superarà els 3,5 m, de manera que es pugui

sota dels 500nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm. El flux hemisfèric superior (FHS)

accedir-hi utilitzant una escala de mà, estant el peu de l'operari a una alçada inferior a 2 m.

instal·lat serà inferior al 1%.

El control de la lluminària es farà mitjançant sensors de presència, mantenint un nivell d'il·luminació baix i

El control de l’enllumenat es farà amb relé fotoelèctric regulable, i interruptor crepuscular pel

activant-se quan s'entra a la zona controlada pels sensors. No es tracta d'un sensor que treballi de forma

comandament automàtic de l'enllumenat, encén els llums al vespre i les apaga l'alba.

individual a cada lluminària, sinó que activi les lluminàries d'un tram definit.
Es presentarà un estudi lumínic per a la distribució de les lluminàries, tenint en consideració els criteris
Es presentarà un estudi lumínic per a la distribució de les lluminàries, tenint en consideració els criteris

d’eficiència energètica, elevat rendiment i uniformitat de color entre d’altres.

d’eficiència energètica, elevat rendiment i uniformitat de color entre d’altres.
4.4.
4.3.

ENLLUMENAT EXTERIOR: ZONA JARDINS I EMBARCADOR
4.4.1.

4.3.1.

ENLLUMENAT EXTERIOR: ZONA D’EDIFICIS AUXILIARS ANNEXOS A LA PRESA
Descripció

Descripció
Actualment, a la zona d’edificis auxiliars annexos a la presa es troben focus col·locats a la façana dels

Actualment no existeix cap tipus d’enllumenat a la zona de jardins i de l’embarcador.

edificis d'oficines i sales tècniques, també hi ha lluminària ornamental sobre bàculs d'alçada superior a 5
m.

La zona es troba a una cota inferior a la zona dels edificis d’oficines i sales tècniques. En aquesta zona es
troben dues construccions, una són els lavabos i l’altra per guardar els estris de desinfecció.

La zona es troba a una cota inferior a la zona dels edificis d’oficines i sales tècniques. En aquesta zona es
troben dues construccions, una són els lavabos i l’altra per guardar els estris de desinfecció.

El grau de protecció del medi nocturn corresponent a la presa de la Baells és E1 (màxima) i E2 (alta).
El grau de protecció del medi nocturn corresponent a la presa de la Baells és E1 (màxima) i E2 (alta).
Es abast del projecte la instal·lació de noves lluminàries que compleixen els requisits d’eficiència
energètica i contaminació lumínica, i amb una alçada mes baixa per a facilitar el manteniment.

Es abast del projecte únicament la reforma de l’enllumenat exterior, per tal de complir amb els
requeriments mediambientals d’eficiència energètica i contaminació lumínica, així com facilitar el

4.3.2.

Solució proposada

manteniment de les mateixes.

Es proposa la instal·lació de lluminàries amb suports a la façana dels edificis de lavabos i embarcador. La
tecnologia de les lluminàries serà LED.
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4.4.2.

Solució proposada

L’abast del projecte és la reforma de l’enllumenat exterior, per tal de complir amb els requeriments
mediambientals d’eficiència energètica i contaminació lumínica, així com facilitar el manteniment de les

Es proposa la Instal·lació de noves lluminàries ornamentals, amb tecnologia LED
Es tindrà en compte els requeriments d'eficiència energètica i el compliment mediambiental requerit a la

mateixes.
4.5.2.

Solució proposada

zona on es troba la presa.
És proposa la instal·lació de noves lluminàries ornamentals a la zona del jardí, amb tecnologia LED.
La protecció considerada envers la contaminació lumínica és màxima, “E1”. La lluminària tindrà una
protecció elèctrica CII.

A la façana de les vivendes ocupades i al garatge es proposa col·locar focus amb tecnologia LED i amb
sensor de presència.

Es tindrà en compte l'horari de nit corresponent a les zones E1 i E2, el qual fora del nucli urbà s'inicia a les
22 hores UTC. Així com els requeriments d'eficiència energètica i el compliment mediambiental requerit a

La protecció considerada envers la contaminació lumínica és màxima, “E1”. La lluminària tindrà una

la zona on es troba la presa.

protecció elèctrica CII.

Per a la instal·lació d’enllumenat exterior, la seva execució i posada en servei s'ajustarà a les

Es tindrà en compte l'horari de nit corresponent a les zones E1 i E2, el qual fora del nucli urbà s'inicia a les

prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, i d'aquest Decret 190/2015, del 25 d'agost. On s’especifica

22 hores UTC. Així com els requeriments d'eficiència energètica i el compliment mediambiental requerit a

que per a zones amb protecció E1, tota làmpada LED a disposar tindrà menys de l’1% de radiància per

la zona on es troba la presa.

sota dels 500nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm. El flux hemisfèric superior (FHS)
instal·lat serà inferior al 1%.

Per a la instal·lació d’enllumenat exterior, la seva execució i posada en servei s'ajustarà a les
prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, i d'aquest Decret 190/2015, del 25 d'agost. On s’especifica

Per a facilitar el manteniment, l’alçada de la lluminària no superarà els 3,5 m, de manera que es pugui

que per a zones amb protecció E1, tota làmpada LED a disposar tindrà menys de l’1% de radiància per

accedir-hi utilitzant una escala de mà, estant el peu de l'operari a una alçada inferior a 2 m.

sota dels 500nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm. El flux hemisfèric superior (FHS)
instal·lat serà inferior al 1%.

El control de l’enllumenat es farà amb relé fotoelèctric regulable, i interruptor crepuscular pel
comandament automàtic de l'enllumenat, encén els llums al vespre i les apaga l'alba.

Per a facilitar el manteniment, l’alçada de la lluminària no superarà els 3,5 m, de manera que es pugui
accedir-hi utilitzant una escala de mà, estant el peu de l'operari a una alçada inferior a 2 m.

Es presentarà un estudi lumínic per a la distribució de les lluminàries, tenint en consideració els criteris
d’eficiència energètica, elevat rendiment i uniformitat de color entre d’altres.

Es presentarà un estudi lumínic per a la distribució de les lluminàries, tenint en consideració els criteris
d’eficiència energètica, elevat rendiment i uniformitat de color entre d’altres.

4.5.

ENLLUMENAT EXTERIOR: ZONA POBLAT
4.6.

4.5.1.

PORTA I CAMÍ D’ACCÉS A LA PRESA

Descripció
4.6.1.

Descripció

Actualment hi ha lluminàries ornamentals sobre bàculs d'alçada superior a 5 m en una zona enjardinada al
costat dels habitatges. En els habitatges i al garatge no hi ha il·luminació exterior.

Actualment hi han dues canalitzacions en el camí d'accés a la presa. Una per a l'alimentació de la porta
motoritzada, la qual transcorre pel mateix camí d'accés amb arquetes de registre en el seu recorregut.

El grau de protecció del medi nocturn corresponent a la presa de la Baells és E1 (màxima) i E2 (alta).

L'altra canalització és per al cable d'alimentació de l'enllumenat exterior i està situada al costat de la
cuneta, la canalització és de fibrociment.
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Per a facilitar el manteniment, l’alçada de la lluminària no superarà els 3,5 m, de manera que es pugui
accedir-hi utilitzant una escala de mà, estant el peu de l'operari a una alçada inferior a 2 m.
El control de l’enllumenat es farà amb relé fotoelèctric regulable, i interruptor crepuscular pel
comandament automàtic de l'enllumenat, encén els llums al vespre i les apaga l'alba.
D'altra banda, es desmuntaran i retiraran els bàculs i lluminàries exteriors, per portar-les a un abocador
autoritzat.
Per a futures instal·lacions, s'inspeccionarà i netejarà la canalització existent per on passa el cable
d'alimentació del motor de la porta d'accés a la presa.
Imatge 11. Porta d’accés a la presa
INSTAL·LACIONS INTERIORS D’EDIFICIS.

4.7.
L’abast del projecte consisteix en il·luminar la porta d’accés i desmuntar les lluminàries del camí, deixant

4.7.1.

Descripció

la canalització existent que no conté fibrociment preparada per a futures instal·lacions.
L’abast del projecte inclou la reforma elèctrica interior dels següents edificis:
El grau de protecció del medi nocturn corresponent a la presa de la Baells és E1 (màxima) i E2 (alta).
4.6.2.

•

Reforma de la instal·lació interior dels edificis auxiliars a la presa

•

Reforma de la instal·lació de la casa d’administració (i casa annexa a la casa d’administració)

•

Reforma de la instal·lació de la vivenda en ús del poblat

Solució proposada

Es proposa col·locar una lluminària amb tecnologia LED al costat de la porta d'accés de la presa.
L'alimentació elèctrica de la lluminària es farà des de l'armari elèctric del motor de la barrera.
La protecció considerada envers la contaminació lumínica és màxima, “E1”. La lluminària tindrà una

4.7.2.

Solució proposada

protecció elèctrica CII.
Les actuacions a realitzar seran les següents:
Es tindrà en compte l'horari de nit corresponent a les zones E1 i E2, el qual fora del nucli urbà s'inicia a les
22 hores UTC. Així com els requeriments d'eficiència energètica i el compliment mediambiental requerit a
la zona on es troba la presa.

Edificis auxiliars de la presa:
•

general de terres de l'edifici.

Per a la instal·lació d’enllumenat exterior, la seva execució i posada en servei s'ajustarà a les
prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, i d'aquest Decret 190/2015, del 25 d'agost. On s’especifica
que per a zones amb protecció E1, tota làmpada LED a disposar tindrà menys de l’1% de radiància per

•

Subministrar i muntar el conductor de terres als equips que no en disposin. El cable de terres
haurà de ser flexible H07V-K.

sota dels 500nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm. El flux hemisfèric superior (FHS)
instal·lat serà inferior al 1%.

Comprovar que la totalitat dels endolls tinguin connexió amb el conductor de terres a la xarxa

•

Canviar les bases d'endolls per bases tipus Schuko (moltes es van canviar en la reforma anterior).

•
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Casa administració i casa annexa:
•

Comprovar que la totalitat dels endolls tinguin connexió amb el conductor de terres a la xarxa

INSTAL·LACIONS A L’ESTACIÓ DE BOMBEIG (CASETA POU)

4.8.

general de terres de l'edifici.
4.8.1.
•

Descripció

Subministrar i muntar el conductor de terres als equips que no en disposin. El cable de terres
haurà de ser flexible H07V-K.

La estació de bombeig es troba a l’oest del poblat, accessible a través del camí de la pista de bàsquet del
poblat.

•

Canviar les bases d'endolls per bases tipus Schuko (moltes es van canviar en la reforma anterior).
L’abast del projecte és la reforma de la instal·lació elèctrica de l’estació per poder legalitzar-la.

Habitatges del poblat
•

Estesa de noves línies elèctriques per enllumenat i força sota tub encastat a la paret.

•

Subministrar i muntar el conductor de terres. El cable de terres haurà de ser flexible H07V-K.

•

Realitzar regates a les parets dels edificis per col·locar tubs.

•

Col·locar noves bases d'endolls tipus Schuko i interruptors per l’enllumenat.

•

Adequació del quadre elèctric de dos habitatges al poblat amb:

•

-

ICP: interruptor de control de potència.

-

IGA: Interruptor general automàtic

-

PCS: Protecció contra sobretensions

-

ID: Interruptor diferencial

-

PIA: Interruptors automàtics per a cada circuit: rentadora, nevera, enllumenat, endolls etc.

Imatge 12. Quadre elèctric existent

4.8.2.

Solució proposada

Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió:
Es proposa el desmuntatge de l’anterior quadre i el muntatge d’un de nou, el qual contindrà:
-

Redacció de documentació as-built de la instal·lació.

-

Inspecció de la instal·lació per part d’una Entitat d’Inspecció i Control.

-

Tramitació de la legalització de la instal·lació segons instrucció de la Direcció General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 9/2012, del 5 de juliol.



Interruptor magnetotèrmic de 32 A Corba C i 4 P.



Interruptor diferencial 40 A - 300 mA Classe AC i 4 P.



Contactor auxiliar lateral NA + NC per la maniobra de la bomba.
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Disjuntor magnetotèrmic 9-14 A per la maniobra de la bomba.



Rellotge horari per la programació de la marxa de la bomba.



Protecció amb interruptor magnetotèrmic de 1 P + N 10 A Corba C per la maniobra.



Interruptor magnetotèrmic de 10 A Corba C i 2 P per la il·luminació.



Interruptor magnetotèrmic de 16 A Corba C i 2 P per la presa de corrent monofàsica.



Interruptor diferencial 40 A - 300 mA Classe AC i 2 P pels d’enllumenat i de força.

Es substituirà enllumenat l’actual per un del mateix tipus però LED. Es renovarà també l’enllumenat
d’emergència de l’estació. Les actuals preses de corrent es canviaran per endolls tipus Shucko de base
16 A 2 P + T. S’emprarà cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS) per a tota la instal·lació.
Així mateix, s’ha de revisar, i reparar si és necessari, les connexions equipotencials dels equips instal·lats.
En aquest cas, es realitzarà una otomà de terres que compleixi la normativa vigent REBT ICT-BT-18, amb
Imatge 13. caseta ETAP futura

javelines i cable despullat degudament instal·lat. Aquest cable haurà de ser de coure nu de 50 mm2. La
resta de cable de terres haurà de ser afumex H07Z1-K 750 V.
4.9.
4.9.1.

INSTAL·LACIONS A L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGÜES (ETAP FUTURA)
Descripció

4.9.2.

Solució proposada

Les actuacions a realitzar en ambdues estacions de tractament d’aigües són:

Actualment hi ha una estació de tractament d'aigües en servei i una altra fora de servei.



Adequació dels quadres elèctrics al reglament de baixa tensió.

L’ abast del projecte és la reforma de les instal·lacions elèctriques de tractament d’aigua tant de la ETAP



Comprovar la continuïtat del cable de baixa tensió d’alimentació del quadre de baixa tensió de la

actual com de la caseta ETAP futura.

ETAP futura.


Comprovar l’estat de les terres de protecció. Revisar i reparar, si és necessari, les connexions
equipotencials dels equips instal·lats.



Comprovar l’estat de la presa de terres.



Revisar el funcionament de la il·luminació d’emergència.
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5.

RESUM DE LES SOLUCIONS ADOPTADES

Tot i que encara s'està treballant en el desenvolupament de les solucions i s'espera la resposta d'alguns
proveïdors consultats, estem en condicions de presentar les solucions que considerem més idònies per a
cada situació. Per tal de que es validin les mateixes i perquè serveixin com a base en el desenvolupament
del projecte constructiu.
En visitar les instal·lacions de la presa es va observar que algunes canalitzacions són de fibrociment, això
condiciona la solució escollida. Per aquest motiu es descarta l’aprofitament de les canalitzacions existents
i es proposa realitzar una nova canalització paral·lela a la actual, pel recorregut dels nous cables.
Per la mateixa raó, la instal·lació de cable per a alimentació de l'enllumenat exterior al coronament de la
presa no aprofita la canalització existent encastada a la barana de formigó. La solució proposada
consisteix en la col·locació de tub superficialment en aquesta barana de formigó, protegit pel mateix
muret.
Per altra banda, la il·luminació exterior projectada serà amb tecnologia LED i seguirà els requisits
d'eficiència energètica i el compliment mediambiental sobre contaminació lumínica requerit a la zona on
es troba la presa.
Un altre punt important és el compliment de la normativa de seguretat i salut laboral. Especialment s'ha
tingut en compte l'alçada del bàcul de les lluminàries per facilitar el manteniment sense utilitzar equips
auxiliars per treballs en alçada. Així com en el sistema de desinstal·lació dels tubs vells i lluminàries de
l'interior de la presa proposat, que consisteix en l’arrancada de les instal·lacions des de terra a la zona de
les escales.
La resta de les actuacions son principalment d’adequació a la norma vigent especialment al REBT per a la
serva legalització.
A continuació es presenta una taula amb les solucions que es consideren mes adients per a cada
actuació abast del projecte:
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ACTUACIONS

SOLUCIÓ PROPOSADA

IMATGE DE LA SOLUCIÓ

Estesa de cable elèctric a la zona d’edificis auxiliars a la presa des del
QGBT a:

Nova canalització soterrada des de la cambra de BT fins les arquetes
pròximes als diferents receptors:



Lavabos públics,.





Quadre de senyalització en la seva nova ubicació a la oficina de
l’edifici annex a la presa.

Quadre de senyalització en la seva nova ubicació a la oficina del edifici
annex a la presa,



Primera arqueta abans del coronament per l’alimentació de l’enllumenat
exterior.



Primera arqueta abans del coronament per a l’alimentació de
l’enllumenat exterior.

Estesa de cable a la zona del coronament des de la primera arqueta
abans del coronament.

Nova canalització soterrada més tub rígid sobre mur per l’alimentació dels
banys públics.

Instal·lació superficial de cable sota tub metàl·lic
formigó.

en la barana rígida de

El tub perforarà el registre, que sobresurt 8 cm aproximadament, deixant la
canalització existent darrere de la nova
L’estesa de cable a al coronament de la presa complirà les condicions per a
locals mullats ICT BT 30
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Retirada de la instal•lació vella a les galeries

A les escales: l’arrencada dels tubs i el cablejat des del terra, seguint el
procediment de treball que el contractista ha d'incloure en el pla de seguretat i
salut. Es farà ús d'eines auxiliars com ara perxes telescòpiques amb un útil en
el seu extrem (ganxo o tenalla).
A les galeries: utilitzar un equip de treball auxiliar com una escala de mà tipus
tisora o petita bastida

Separació de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i la casa
annexa

Nou traçat aeri des del pal de formigó fins a l’edifici, per baixar sota tub i seguir
el traçat al costat de l’edifici en canalització soterrada fins la nova caixa de
protecció i mesura (CPM) a la façana. El motiu principal és que no es depèn
de l’estat de la canalització actual ni de la geometria del terreny amb
diferencies de cotes durant el traçat.
Per tractar-se de dos usuaris alimentats de la mateixa línia elèctrica,
s’instal•larà una caixa doble de protecció i mesura (CPM) a la façana de
l’edifici, incloent els dos comptadors i fusibles de protecció. Les dues
derivacions individuals entraran al edifici per un passa tubs a la càmera bufa,
d’aquí un tub anirà fins al garatge de la casa d’administració i l’altre fins el
rebedor de la casa annexa. On finalment es col•locaran per a cada edifici la
caixa per a l’interruptor de control de potencia i els dispositius de
comandament i protecció.

Sistema de subministrament elèctric alternatiu per a l’accionament de
comportes

Instal·lació d’un grup electrogen de 33 kVA insonoritzat, muntat sobre bastidor
amb dos eixos de torsió i llança articulada, amb frens, timó d'arrossegament
amb bola o anella, fre d'inèrcia, roda de suport amb regulació d'altura i
senyalitzacions lluminoses per circular per carretera complint les normes de la
CEE.

Camara
bufa

Nou
CPM

El bastidor estarà preparat per portar un enrotllador /desenrotllador de cables
motoritzat per un conductor de 120 m de longitud i secció 5 x 16 mm2.
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Enllumenat exterior: zona coronament i aparcament

Desmuntatge de les lluminàries actuals i instal·lació de lluminàries aptes per a
vials amb tecnologia LED. La protecció considerada envers la contaminació
lumínica és màxima, “E1”. La lluminària tindrà una protecció elèctrica CII.
Per facilitar el manteniment, l’alçada de la lluminària no superarà els 3,5 m, de
manera que es pugui accedir-hi utilitzant una escala de mà, estant el peu de
l'operari a una alçada inferior a 2 m.
El control de la lluminària es farà mitjançant sensors de presència, mantenint
un nivell d'il·luminació baix i activant-se quan s'entra a la zona controlada pels
sensors. No es tracta d'un sensor que treballi de forma individual a cada
lluminària, sinó que activi les lluminàries d'un tram definit.

Enllumenat exterior: zona Jardins i embarcador

Es proposa la instal·lació de lluminàries amb suports a la façana dels edificis
de lavabos i embarcador. La tecnologia de les lluminàries serà LED.
La protecció considerada envers la contaminació lumínica és màxima, “E1”. La
lluminària tindrà una protecció elèctrica CII.
Per facilitar el manteniment, l’alçada de la lluminària no superarà els 3,5 m, de
manera que es pugui accedir-hi utilitzant una escala de mà, estant el peu de
l'operari a una alçada inferior a 2 m.
El control de l’enllumenat es farà amb relé fotoelèctric regulable i interruptor
crepuscular per al comandament automàtic de l'enllumenat, encén els llums al
vespre i les apaga l'alba.
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Enllumenat exterior: zona d’edificis auxiliars annexos a la presa

Es proposa la Instal·lació de noves lluminàries ornamentals, amb tecnologia
LED
La protecció considerada envers la contaminació lumínica és màxima, “E1”. La
lluminària tindrà una protecció elèctrica CII.
Per facilitar el manteniment, l’alçada de la lluminària no superarà els 3,5 m, de
manera que es pugui accedir-hi utilitzant una escala de mà, estant el peu de
l'operari a una alçada inferior a 2 m.
El control de l’enllumenat es farà amb relé fotoelèctric regulable i interruptor
crepuscular per al comandament automàtic de l'enllumenat, encén els llums al
vespre i les apaga l'alba.

Enllumenat exterior: zona poblat

Es proposa la Instal·lació de noves lluminàries ornamentals a la zona del jardí,
amb tecnologia LED.
A la façana de les vivendes ocupades i al garatge es proposa col·locar un
focus amb tecnologia LED i amb sensor de presència.
La protecció considerada envers la contaminació lumínica és màxima, “E1”. La
lluminària tindrà una protecció elèctrica CII.
Per facilitar el manteniment, l’alçada de les lluminàries ornamentals no
superaran els 3,5 m, de manera que es pugui accedir-hi utilitzant una escala
de mà, estant el peu de l'operari a una alçada inferior a 2 m.
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Porta i camí d’accés a la presa:


Enllumenat de la porta d’accés.

Es proposa col•locar una lluminària amb tecnologia LED al costat de la porta
d'accés de la presa. L'alimentació elèctrica de la lluminària es farà des de
l'armari elèctric del motor de la barrera.



Desmuntatge de les lluminàries del camí, deixant la canalització
existent preparada per a futures instal·lacions.

La protecció considerada envers la contaminació lumínica és màxima, “E1”. La
lluminària tindrà una protecció elèctrica CII.
Per facilitar el manteniment, l’alçada de la lluminària no superarà els 3,5 m, de
manera que es pugui accedir-hi utilitzant una escala de mà, estant el peu de
l'operari a una alçada inferior a 2 m.
El control de l’enllumenat es farà amb relé fotoelèctric regulabl, i interruptor
crepuscular per al comandament automàtic de l'enllumenat, encén els llums al
vespre i les apaga l'alba.
D'altra banda, es desmuntaran i retiraran els bàculs i lluminàries exteriors, per
portar-les a un abocador autoritzat.
Per a futures instal•lacions, s'inspeccionarà i netejarà la canalització existent
per on passa actualment el cable d'alimentació del motor de la porta d'accés a
la presa (situada en el centre del carril de sortida de vehicles).

Armari elèctric
pel motor de la
porta
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Instal·lacions interiors d’edificis:

Edificis auxiliars de la presa/casa d’administració i casa annexa:



Reforma de la instal·lació interior dels edificis auxiliars de la
presa



Comprovar que la totalitat dels endolls tinguin connexió amb
conductor de terres a la xarxa general de terres de l'edifici.



Reforma de la instal·lació de la casa d’administració (casa
annexa a la casa Administració)



Subministrar i muntar el conductor de terres a els equips que no en
disposin. El cable de terres haurà de ser flexible H07V-K.



Reforma de la instal·lació de la vivenda en ús del poblat



Canviar les bases d'endolls per bases tipus Schuko (moltes es van
canviar en la reforma anterior).

EDIFICIS AUXILIARS

Habitatges del poblat


Estesa de noves línies elèctriques per l’enllumenat i força sota tub
encastat a la paret.



Subministrar i muntar el conductor de terres. El cable de terres haurà
de ser flexible H07V-K.



Realitzar regates a les parets dels edificis per col·locar tubs.



Col·locar noves bases d'endolls tipus Schuko i interruptors per
enllumenat.



Adequació al REBT del quadre elèctric de dos habitatges

CASA ADMINISTRACIÓ

Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió:

Instal·lacions a l’estació de bombeig (caseta pou)



Redacció de documentació as-built de la instal·lació.



Inspecció de la instal·lació per part d’una Entitat d’Inspecció i Control.



Tramitació de la legalització de la instal·lació segons instrucció de la
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 9/2012, de 5
de juliol.

Desmuntatge de l’anterior quadre i el muntatge d’un nou quadre conforme al
REBT
Substitució de l’actual enllumenat per un de tecnologia LED.
Renovació de l’enllumenat d’emergència
Instal·lació de preses de corrent tipus Shucko de base 16 A 2 P + T.
S’emprarà cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS) per a tota la instal·lació.
Revisar la presa de terres que compleixi la normativa vigent REBT ICT-BT-18,,
i reparar les connexions equipotencials dels equips instal·lats.
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Instal·lacions a l’estació de tractament d’aigües (ETAP futura)



Adequació dels quadres elèctrics al reglament de baixa tensió.



Comprovar la continuïtat del cable de baixa tensió d’alimentació del
quadre de baixa tensió de la ETAP futura.



Comprovar l’estat de les terres de protecció. Revisar i reparar, si és
necessari, les connexions equipotencials dels equips instal·lats.



Comprovar l’estat de la presa de terres.



Revisar el funcionament de la il·luminació d’emergència.
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1.

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA

La naturalesa dels treballs no comporten la necessitat de realitzar un estudi de Geologia i Geotècnia per
desenvolupar les actuacions necessàries per realitzar la finalització de la reforma elèctrica de la
instal·lació elèctrica de la presa de Baells.

Barcelona, Desembre de 2019
Enginyer Autor del Projecte

Sgt. Josep Secanell
Enginyer de camins, canals i ports
Col. Num. 8.396
AUDINGINTRAESA, SA
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1.

INTRODUCCIÓ

En el present annex es mostra la situació actual de les instalꞏlacions elèctriques que conformen l’objecte
del present projecte a la presa de La Baells.

2.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Fotografia 1:
3: Embassament de La Baells.

Fotografia 3: Distribuïdor i aparcament del recinte la presa.

Fotografia 2: Zona dels jardins dels edificis auxiliars a la presa.

Fotografia 4: Aparcament i entrada a la coronació de la presa.
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Fotografia 5: Volta de la presa de La Baells.

Fotografia 7: Accés a l’interior de la presa.

Fotografia 6: Entrada a la zona del recinte de la presa

Fotografia 8: Poblat.
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Fotografia 9: Quadre d’indicadors de la presa.

Fotografia 11: nova ubicació del quadre d’indicadors a l’oficina.

Fotografia 10: Quadre d’indicadors de la presa.

Fotografia 12: Entrada de la xarxa de Baixa Tensió
a l’edifici auxiliar “Oficines”.
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Fotografia 14: Arqueta de l’habitació annexa a l’edifici auxiliar “Oficines”.
S’observa el cablejat de Baixa Tensió enfocat cap a l’interior de l’edifici
auxiliar.
Fotografia 13: Interior de l’habitació annexa a
l’edifici auxiliar “Oficines” per on entra la xarxa
de Baixa Tensió.

Fotografia 15: Mateixa arqueta de l’habitació annexa a l’edifici auxiliar
“Oficines”. S’observa la canalització en sentit cap a la canalització principal.

Fotografia 16: Ubicació de l’habitació annexa a
l’edifici auxiliar “Oficines”.
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Fotografia 17: Façana davantera de l’edifici auxiliar

Fotografia 18: Ubicació de l’arqueta central de la

“Oficines”. També a la gespa es troba un registre de

canalització principal de la xarxa de BT.

la xarxa de BT.

Fotografia 19: Arqueta central de la canalització principal de la xarxa
de BT. D’aquesta arqueta es deriva en diverses canalitzacions.

Fotografia 20: Façana davantera de l’edifici auxiliar “Tallers”. També es troba
la primera arqueta de la canalització principal de la xarxa de BT.
6

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Annex 5. Reportatge Fotogràfic

Fotografia 21: Arqueta “Aigües Berga” aprofitada per fer una derivació de la
canalització principal de la xarxa de BT i alimenta el quadre d’indicadors.
Fotografia 22: Sala dels quadres elèctrics i els grups
electrògens.

Fotografia 23: Mur situat al lateral Nord de la coronació de la presa.

Fotografia 24: Barana d’acer situada al lateral Sud de la coronació
de la presa.
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Fotografia 25: Registre de les canalitzacions de la xarxa de BT situada en ambdós laterals
de la coronació de la presa.

Fotografia 26: Actual enllumenat amb fanals de 6 m.

Fotografia 28: Ubicació de l’antiga instalꞏlació
Fotografia 27: Ascensor de l’interior de la presa.

elèctrica a l’interior de la presa.
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Fotografia 29: Lluminària i caixa d’entroncament de l’antiga
instalꞏlació elèctrica a l’interior de la presa.

Fotografia 30: Galeries a l’interior de la presa.

Fotografia 31: Escales entre nivells 590 i 570.

Fotografia 32: Escales entre els nivells 570 i 550.
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Fotografia 32: Escala amb esglaons mullats per la
condensació.

Fotografia 33: Distribució aèria de la xarxa de BT
perquè arribi a la casa de l’Administració i la casa
annexa.

Fotografia 34: Canalització exterior a la façana posterior de
la casa annexa que conté la xarxa de BT.
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Fotografia 35: Estació de Bombeig pròxima al

Fotografia 36: Ubicació del quadre elèctric de

poblat.

l’estació de bombeig.

Fotografia 37: Interior del quadre elèctric de
l’estació de bombeig.

Fotografia 38: Actual enllumenat del garatge.
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Fotografia 39: ETAP actual.

Fotografia 40: ETAP nova.

Fotografia 41: Línia aèria de la xarxa de BT per la
ETAP nova.
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1.

ANTECEDENTS

9. Actuacions al poblat.

La instal·lació elèctrica objecte d’aquest projecte es troba en l’interior de la presa de la Baells, que està

a. Derivació individual: estesa de nova línia elèctrica des del quadre de comptadors fins
l’habitatge en ús del poblat.

situada al terme municipal de Cercs, a la comarca del Berguedà, província de Barcelona. Coordenades
UTM Edifici Serveis Auxiliars:
b.

2.



UTMx: 407.085



UTMy: 4.663.921

Reforma de la instal·lació interior de l’habitatge segons el REBT, instal·lació de
l’enllumenat interior de dos garatges i enllumenat exterior en la façana dels edificis

10. Reforma de les instal·lacions de bombeig i tractament d’aigua.
a. Reforma de les instal·lacions de bombeig (caseta pou).

OBJECTE I ABAST

b. Reforma de les instal·lacions de tractament d’aigua (casetes ETAP actual i deixar

El present annex té per objecte la definició i càlcul de les noves instal·lacions elèctriques així com la

preparada la caseta ETAP futura).

modificació de les existents, dintre de l’àmbit del projecte constructiu de finalització de la reforma elèctrica
de la instal·lació elèctrica de la presa de la Baells (T.M. Cercs).

c. Nova línia aèria per alimentació del quadre elèctric de la ETAP futura des del quadre
general de baixa tensió.

Els treballs a realitzar corresponents a l’ampliació i modificació de les instal·lacions elèctriques de la
presa, són els següents:

11. Sistema de subministrament elèctric alternatiu per l’alimentació elèctrica de les comportes dels
desguassos de fons i mig fons i bombes de buidatge, amb grup electrogen portàtil.

1. Execució de rasa per l’estesa del nou cablejat.
2. Trasllat del quadre d’indicadors i estesa de nova línia des del quadre general de baixa tensió.

12. Retirada de la instal·lació antiga de l'interior de la presa

3. Nou subministrament elèctric des del quadre general de baixa tensió fins als lavabos púbics.

13. Retirada de caixa i línia aèria d’alimentació d’una instal·lació en desús situada a la part posterior
de l'edifici auxiliar de la presa.

4. Actuacions en l’accés i camí d’accés a la presa:
14. Legalització:
a. Reforma de la lluminària amb sensor de presència a la porta d'accés de la presa.
a. Elaborar projecte per a la legalització de les noves instal·lacions abast del present
b. Retirada dels fanals dels accessos.

projecte constructiu.
b. Inspecció de la instal·lació per part d’una Entitat d’Inspecció i Control.

c. Manteniment en servei i reserva les canalitzacions, per una futura instal·lació elèctrica per
aquestes.

c. Tramitació de la legalització de la instal·lació segons instrucció de la Direcció General
5. Reforma de l’enllumenat exterior a la zona dels jardins i embarcament, amb la instal·lació de

d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 9/2012, de 5 de juliol.

lluminàries que compleixin els requisits d’eficiència energètica i contaminació lumínica d’aplicació.

3.

NORMATIVA D’APLICACIÓ

6. Reforma de l’enllumenat exterior a la zona del coronament i aparcament amb la instal·lació de
lluminàries que compleixin els requisits de eficiència energètica i contaminació lumínica.

En el procés d’execució dels treballs s’hauran d’observar les normes i reglaments de seguretat. En
particular són d’obligat compliment les disposicions contingudes en la següent normativa:

7. Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i casa annexa.
8. Reforma de la instal·lació elèctrica a l’interior de la casa d’administració i casa annexa



Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.
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Guia-BT-Annex 2 “Guia tècnica d’aplicació – Annexos – Càlcul de les caigudes de tensió”



Guia-BT-Annex 3 “Guia tècnica d’aplicació – Annexos – Càlcul de corrents de curtcircuit”.



UNE-HD 60364-5-52 “Instal·lacions elèctriques de baixa tensió – Part 5: Selecció i instal·lació

l’empresa contractant.

d’equips elèctrics – Canalitzacions”


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



Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.



Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de

4.

seguretat i salut en les obres de construcció.



Normes UNE d’aplicació.



Normes ISO d’aplicació.



Normes CEI.

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
EXECUCIÓ DE RASA

4.1.

S’han executat 3 tipus de rasa depenent de l’emplaçament de les noves canalitzacions: terreny, calçada i



Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

voreres.



Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de

A la zona de la presa es diferenciarà d’entre rasa en calçada i terreny. A la zona del poblat es diferenciarà

seguretat i salut en el treball.


entre rasa en calçada i en vorera

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat
i salut en els llocs de treball.

Tots els càlculs per a les noves canalitzacions s’han realitzat segons els requisits i característiques
mínimes indicades en la norma UNE-EN 50.086 2-4.



Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors lumbars, per als

4.1.1.

Rases calçada

treballadors.
Zona presa


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



Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

Per a la realització de la rasa sobre calçada (paviment asfàltic) de la zona de la presa s’han considerat les
següents dimensions: 0,40 m d’amplada de la rasa en tot el seu recorregut i 1,06 m de profunditat. El
recorregut total d’excavació és de 106,5 m, incloent 3 arquetes de dimensions 600x600 mm i 12 de
dimensions 420x420 mm.



Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de
construcció.



Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el
treball dels treballadors en l'àmbit de les empreses de treball temporal.



Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre
infraccions i sancions en l'ordre social Reial Decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions
mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. BOE
número 148 de 21 juny de 2001.



Codi de circulació.



Reglament d’aparells a pressió.



Recomanacions AMYS sobre treballs en recintes tancats.



Instrucció general d’operacions, normes i procediments relatius a seguretat i salut laboral, de

El rebliment i compactació de la rasa es dividirà en els següents trams d’alçada (de més profunditat a
menys):


Es realitzaran treballs previs de demolició de paviment en tota la superfície afectada per la rasa.



Posteriorment s’excavarà el terreny seguint les dimensions anteriorment esmenades.



Es col·locaran 47 cm de formigó HM20 que recobriran les noves canalitzacions, les quals,
consisteixen en tubs de polietilè corrugat corbables HDPE, diàmetres segons la instal·lació,
seguint la normativa ICT-BT-21. Es deixaran com a mínim 3 cm de distancia entre el fons i
canalitzacions. Entre tots els tubs es deixarà una distancia igual o superior a 25 cm entre els eixos
centrals dels tubs. Es deixaran 6 cm entre les parets del tubs superiors i la capa superior de
formigó.

2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Annex 07. Càlculs Elèctrics



Es col·locarà una capa de 34 cm d’alçada de sòl provinent de la pròpia excavació de la rasa.





S’afegiran 20 cm de tot u artificial. A 10 cm de la superfície d’aquesta capa s’inclourà una cinta de

deixaran 3 cm de distancia entre les parets inferiors dels tubs i fons. Es deixarà una distancia

senyalització de cable elèctric com a mesura preventiva per a futures obres.

igual o superior a 25 cm entre els eixos centrals dels tubs. Es deixaran 6 cm entre les parets

Es col·locaran 20 cm de formigó HM20 que recobriran les noves canalitzacions, les quals,
consisteixen en dos tubs de polietilè, corrugats i corbables HDPE de diàmetre 110 mm. Es





superiors dels tub i la capa superior de formigó.

La capa superior consistirà en paviment asfàltic de 5 cm de gruix. Mescla bituminosa (AC 16
SURF S) homogeneïtzada amb betum B 50/70 (4,3%).



Es col·locarà una capa de 39 cm d’alçada de sòl provinent de la pròpia excavació de la rasa.

La distancia entre la canalització superior i la superfície serà de 60 cm.



S’afegiran 20 cm de tot u artificial. A 10 cm de la superfície d’aquesta capa s’inclourà una cinta de
senyalització de cable elèctric com a mesura preventiva per a futures obres.



La distancia entre la canalització superior i la superfície serà de 60 cm.

Imatge 01. Detall de rasa en calçada (zona presa)
Imatge 02. Detall de rasa en calçada (poblat)
Zona poblat
4.1.2.

Rases terreny

Per a la realització de la rasa sobre calçada (de grava) de la zona del poblat s’han considerat les següents
dimensions: 0,40 m d’amplada de la rasa en tot el seu recorregut i 0,79 m de profunditat. El recorregut
total d’excavació és de 36,2 m, incloent 1 arqueta de dimensions 600x600 mm i 2 de dimensions 420x420
mm

Per a la realització de la rasa sobre terreny s’han considerat les següents dimensions: 0,40 m d’amplada
de la rasa en tot el seu recorregut i 0,74 m de profunditat. El recorregut total d’excavació és de 42,7 m.
El rebliment i compactació de la rasa es realitzarà amb sorra rentada de riu (recobriment de

El rebliment i compactació de la rasa es dividirà en els següents trams d’alçada (de més profunditat a

canalitzacions, 20 cm des del fons) i amb el mateix sòl obtingut al procés d’excavació de la rasa (54 cm).

menys):


S’excavarà el terreny seguint les dimensions anteriorment esmenades.
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Es deixaran 3 cm de distancia entre les parets inferiors dels tubs i fons. Es deixarà una distancia igual o



Es col·locaran 20 cm de formigó HM20 que recobriran les noves canalitzacions, les quals,

superior a 25 cm entre els eixos centrals dels tubs. Es deixaran 6 cm entre les parets superiors dels tub i

consisteixen en dos tubs de polietilè, corrugats i corbables HDPE de diàmetre 110 mm. Es

la capa superior de la sorra rentada de riu.

deixaran 3 cm de distancia entre les parets inferiors dels tubs i fons. Es deixarà una distancia
igual o superior a 25 cm entre els eixos centrals dels tubs. Es deixaran 6 cm entre les parets

La distancia entre la canalització superior i la superfície serà de 60 cm.

superiors dels tub i la capa superior de formigó.

dfaf



Es col·locarà una capa de 35 cm d’alçada de sòl provinent de la pròpia excavació de la rasa.



S’afegiran 20 cm de tot u artificial. A 10 cm de la superfície d’aquesta capa s’inclourà una cinta de
senyalització de cable elèctric com a mesura preventiva per a futures obres.



Es revestirà la zona afectada amb paviment de rajola hidràulica de morter de dimensions 20x20x4
cm.



La distancia entre la canalització superior i la superfície serà de 60 cm.

Imatge 03. Detall de rasa en terreny

4.1.3.

Rasa en voreres

Per a la realització de la rasa sobre voreres de la zona del poblat s’han considerat les següents
dimensions: 0,40 m d’amplada de la rasa en tot el seu recorregut i 0,79 m de profunditat. El recorregut
total d’excavació és de 39,6 m, incloent 4 arquetes de dimensions 420x420 mm

Imatge 01. Detall de rasa en vorera

El rebliment i compactació de la rasa es dividirà en els següents trams d’alçada (de més profunditat a
menys):


Es realitzaran treballs previs de demolició de vorera en tota la superfície afectada per la rasa



Posteriorment s’excavarà el terreny seguint les dimensions anteriorment esmenades.

4

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Annex 07. Càlculs Elèctrics

4.2.
4.2.1.

CONDUCTORS

PROTECCIONS ELÈCTRIQUES

4.3.

Característiques dels cables

4.3.1.

Protecció contra contactes directes a BT

Seran multipolars i unipolars, circulant soterrats a l’interior de tubs, de tipus RZ1-K (AS), no propagadors

Segons la instrucció ITC-BT-024, i d’acord amb els punts 1 a 3 de la mateixa, s’ha previst l’aïllament de

de l’incendi, amb baixa emissivitat de fums i opacitat reduïda, amb conductors de coure i tensió

les parts actives de la instal·lació, mitjançant aïllaments apropiats, funcional o doble aïllament, conservant

d’aïllament 0,6/1kV.

les seves característiques inicials en el temps i que limitin el corrent de contacte a un valor inferior a 1 mA.

Les característiques principals dels cables instal·lats seran les següents:

4.3.2.

Designació genèrica

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV

El sistema de protecció contra contactes indirectes escollit és mitjançant la posada a terra de les masses,

Classe de conductor

Cu, s/UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228

Aïllament tipus R

Polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX segons UNE 21123 , HD 603 S1 i IEC 60.502-1

Protecció contra contactes indirectes a BT

i utilitzant interruptors diferencials que protegeixin la instal·lació en conjunt, segons la Instrucció ITC-BT24. Per a tal fi, a l’origen dels circuits s’instal·laran interruptors amb bobina de desconnexió per corrent
residual. La sensibilitat dels mateixos serà de 30 mA ó de 300 mA, garantint una protecció altament
eficaç.
Coberta tipus Z

Poliolefina termoplàstica tipus DMZ-1 segons UNE 21123 i UNE-HD 6031.
4.3.3.

Norma bàsica

Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits a BT

UNE 21.123
Pels defectes que puguin presentar-se en els conductors, ja sigui per sobrecàrregues o per curts circuits,

Normes d’assaig:

estaran protegits mitjançant interruptors automàtics magnetotèrmics o cartutxos fusibles de calibre
adequat a la intensitat màxima admissible del conductor.

No propagació de la flama

UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
El poder de tall dels interruptors automàtics i cartutxos fusibles està dimensionat d’acord amb la intensitat

Emissió d’halògens

 14 %, s/UNE 21.147.1

Cursivitat

pH  4, s/UNE 754.2

Índex de toxicitat

IT  15, s/UNE 21.174

de curt circuit que pugui presentar-se en el punt de la seva instal·lació.

ENLLUMENAT EXTERIOR

4.4.

Resistència a olis, àcids i àlcalis tipus B MIL-C-915-E; ASTM-D-543

4.4.1.

Tensió nominal Uo/U

0,6/1 kV

A continuació es resumeix les lluminàries que es col·locaran en les diferents zones de la presa.

Tensió d’assaig

3,5 kV, s/UNE 21.123.3

Temperatura màxima de servei

90 ºC als conductors

Temperatura màxima de c.c.

250 ºC als conductors



Lluminàries instal·lades

Zona edificis annexos

Es substitueixen els focus existents per altres amb tecnologia LED. No és necessària la substitució del
cablejat.



Tipus

Instal·lació

Flux (lm)

Potencia unitària (W)

Quantitat

Focus

Col·locat en façana

3710

53.0

4

Zona jardins i embarcador
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Instal·lació de focus amb tecnologia LED amb nou cablejat instal·lat en canalització soterrada i sota tub



Zona Coronament

fins la façana dels edificis de serveis i embarcador..
Instal·lació de nou enllumenat amb tecnologia LED instal·lat a la barana del coronament i control amb

Tipus

Instal·lació

Flux (lm)

Potencia unitària (W)

Quantitat

Focus

Col·locat en façana

4950

61.0

2

Decoratiu

Col·locat sobre bàcul de
h=3.5 m

2920

28.7

5



protocol DALI.

Tipus
Tira LED
Font d’alimentació
a 24 V.

Zona aparcament

Instal·lació
En perfil de alumini
anoditzat mes difusor
opaliní
Dintre dels registres
existents (2 per registre
cada 3 registres)

Flux (lm)

Potencia (W/m)

Quantitat

70

5

60

-

-

60

Instal·lació de nou enllumenat amb tecnologia LED amb nou cablejat instal·lat en canalització soterrada
fins la zona de l’aparcament.

S’instal·laran tires LED de 10 m de llargada. La tensió d’alimentació és de 24 V, per tant, serà necessari
una font d’alimentació per cada tira.

Tipus

Instal·lació

Flux (lm)

Potencia unitària (W)

Quantitat

Focus

Col·locat en façana

3710

53.0

2

Decoratiu

Col·locat sobre bàcul de
h=3.5 m

Les fonts d’alimentació es col·locaran dintre dels registres existents, situats a la barana de formigó i cada
21 m (els registres son cada 7 m, per tant, per cada registre amb divers, els dos següents seran només



2920

28.7

8

passants). El nombre de drivers serà de 2 en cada registre per alimentar la tira LED de la dreta i de la
esquerra.
La tira LED es situarà a 1 m del terra en la pròpia barana de la corona. Per la subjecció de la mateixa a la

Zona aparcament final de la coronament

barana, prèviament es col·locarà un perfil d’alumini.
Instal·lació de nou enllumenat amb tecnologia LED amb nou cablejat instal·lat en canalització soterrada
fins la zona d’inici del coronament, per continuar sota tub col·locat superficialment fins la zona del

barana de formigó o es subjectarà a la barana metàl·lica, depenent del costat del coronament.

aparcament del fons.

Tipus
Decoratiu
Decoratiu



Instal·lació
Col·locat sobre bàcul de
h=3.5 m

El cable des del driver fins la lluminària anirà sota tub rígid de 32 mm2 de diàmetre que s’encastarà en la

4.4.2.

Sistema de control per enllumenat exterior

Flux (lm)

Potencia unitària (W)

Quantitat

2920

28.7

3

4.4.2.1

3710

37.3

4

A la zona del coronament, s’ha optat per la instal·lació amb control DALI de lluminàries tipus tira

Col·locat sobre bàcul de
h=3.5 m

Coronament

LED al llarg de tota la corona de la presa.
Aquest sistema permet la regulació del flux lluminós de una lluminària o conjunt de lluminàries

Zona accés a la presa

de un mode senzill. A més, permet el control d’encès i apagat de forma automàtica, mitjançant
Instal·lació de nou enllumenat amb tecnologia LED amb nou cablejat des de la caixa de protecció del

sensors de lluminositat o programació manual.

cable per l’alimentació del motor de la porta d’accés.

Per a la seva instal·lació, només és necessària l’adició d’un cable extra de dos fils a mode de
Tipus
Decoratiu

Instal·lació
Col·locat sobre bàcul de
h=3.5 m

Flux (lm)

Potencia unitària (W)

Quantitat

2300

13

1

bus de control, per on s’envia la senyal digital amb valor comprès entre 16 i 17 V. Aquesta
senyal s’encarrega de gestionar la quantitat de llum o color que entrega la lluminària.
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La quantitat màxima de lluminàries sense necessitat de amplificador és de 64 i es poden

- Disposa 4 períodes entre dues dates amb programacions especials, el que el converteix en pràcticament

agrupar com a màxim en 16 grups.

un interruptor horari anual.
- Activació o desactivació manual de tipus temporal o permanent.
- Canvi d'hora hivern / estiu per país automàtic o desactivat.
- Senzilla programació guiada per menús de text en diferents idiomes.
- Comptador d'hores de funcionament dels contactes.
- Bloqueig de teclat mitjançant contrasenya.
- En cas d'esgotament de la pila, disposa d'un condensador d'alta capacitat que permet mantenir la
programació en memòria davant absència de tensió d'alimentació.
- Finestra transparent precintable per evitar manipulacions no autoritzades.

Imatge 05. Esquema d’alimentació de lluminàries LED amb control DALI

4.4.2.2

Zona del poblat, porta d’accés i jardins

Es col·locarà interruptor horari astronòmic per encesa i programació de l’enllumenat exterior, amb les
Imatge 06. Interruptor horari astronòmic

següents prestacions i característiques tècniques:
- Programació guiada per menús de text.
Característiques tècniques:
- Comunicació “Bluetooth” per programació mitjançant telèfon mòbil.
Alimentació

230 ± 10 % Vac

Freqüència nominal

50 / 60 Hz

Consum propi

1,3 W (16 VA)

Reserva de marcha

4 anys (Pila de Li/MnO2 intercanviable CR2032 , 3

- Fins a 40 programes diaris o setmanals.
- Maniobres fixes o astronòmiques (alba i vespre).
- Correcció ajustable de l'horari astronòmic de fins ± 9 hores 59 minuts.
- Cronograma de funcionament en pantalla.

V 200 mAh)
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Tipus de contacto



Commutat

Al tram subterrani dels cables RV i RZ1 se li donarà el mateix tractament que a una xarxa de BT
subterrània habitual.

Poder de ruptura

16(10) A / 250 V ac

CAIXA DE PROTECCIÓ I MESSURA:

Visualitzador

Cristall líquid retro-il·luminat amb brillo ajustable

Es tracta de dos usuaris alimentats de la mateixa línia elèctrica,

Classe de protecció

Clase II

Grau de protecció

IP20 segons EN 60529

Muntatge d’equip

En carril DIN

DESDOBLAMENT ESCOMESA ELECTRICA

4.5.

La nova escomesa s’executarà des del pal de formigó pròxim a la casa, amb una nova conversió fins a la
façana de l’edifici, on es col·locarà un armari en prefabricat de formigó per instal·la la CPM. El traça serà
Imatge 07. Esquema per dos usuaris alimentats des del mateix lloc (ITC-BT-12)

soterrat des d’una nova conversió al pal de formigó fins la CPM.
On:
CONVERSIÓ:
La conversió a línia subterrània des de la xarxa trenada de BT, tibada en suports, es realitzarà de la forma
que a s'indica continuació:

1: Xarxa de distribució
2: Connexió de servei
8: Derivació individual
9 Fusible de seguretat



Els cables a utilitzar per a realitzar el tram subterrani seran de tipus RZ1.

10: Comptador
11: Caixa per interruptor de control de potència





El tram de baixada d'aquests cables pel suport es protegirà amb tub (apartat 1.2.1 de la ITC-BT-

12: Dispositius generals de comandament i protecció

11) fins a una alçada de 2,5 m.

13: Instal·lació interior

L'extrem del tub que quedi a l'aire lliure es segellarà mitjançant un caputxó de protecció per evitar
l'entrada d'aigua.

Per tant, no cal la instal·lació de caixes de seccionament, en el seu lloc s'utilitzarà una caixa de distribució
que permet fer entrada i fins a dos sortides de la línia principal de BT i derivar fins a un màxim de 2



En el punt d'inici (derivació) de la conversió, que estarà pròxim al punt d'amarratge de la xarxa
trenada, s'uniran els cables RZ1 o RV amb els RZ de la xarxa trenada mitjançant maniguets

subministraments trifàsics o 4 monofàsics, amb calibre de 63 a 80 A. Aquestes derivacions acabaran a les
caixes de protecció i mesura (CPM).

d'unió, l’encast serà mitjançant punxonat profund. L’ encast a la part del neutre dels cables RZ
serà per compressió hexagonal.

En resum, la solució proposada consisteix en la instal·lació d’una caixa doble de protecció i mesura (CPM)
a la façana de l’edifici en mòdul prefabricat, incloent els dos comptadors i fusibles de protecció.



Les unions es recobriran amb maniguets contràctils.
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Els dispositius de lectura dels equips de mesura s’instal·laran a una altura compresa entre 0,7 i 1,8 m.

-

Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de
cadascun dels circuits interiors de l'habitatge.

El tram d’embrancament sobre la façana de l’edifici es protegirà amb tub rígid de les característiques que
indica la taula 2 de la ICT-BT-11. Es prendran mesures per evitar l’emmagatzematge d’aigua en aquests
tubs de protecció.
Les dues derivacions individuals entraran a l’edifici per un passa tubs a la càmera bufa, d’aquí un tub
anirà fins a la casa d’administració i un altre tub fins la casa annexa (segons plànols). Finalment es
col·locaran per a cada edifici la caixa per a l’interruptor de control de potència i els dispositius de
comandament i protecció.

4.6.

QUADRE ELECTRIC DE COMANDAMENT I PROTECCIO
Imatge 08. Quadre de comandament i protecció

4.6.1.

Casa d’administració i casa annexa
Els quadres amb els dispositius generals de comandament i protecció i ICP es situaran al costat de la

S’instal·larà a l'interior de cada una de les cases un nou quadre elèctric de comandament i protecció i un
interruptor de control de potència ICP amb les següents característiques:

porta d'entrada. Les envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3,
amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.

Es considera un grau d’electrificació elevat, amb una previsió de càrrega de 9.200 W.
4.6.2.

Reforma de la instal·lació interior de l’habitatge.

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran els següents:
S’instal·larà a l'interior de la casa en ús del poblat un nou quadre elèctric de comandament i protecció i
-

Un interruptor de control de potència (ICP)

-

Un interruptor general automàtic de tall omnipolar de calibre 40 A, independent de l'interruptor

interruptor de control de potència ICP amb les següents característiques:
Es considera un grau d’electrificació elevat, per tant amb una previsió de càrrega de 9.200 W.

de control de potència, que permeti el seu accionament manual i que estigui dotat d'elements
de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits.

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran els següents:

-

Protecció contra sobretensions.

-

Un interruptor de control de potencia (ICP)

-

Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els

-

Un interruptor general automàtic de tall omnipolar de calibre 40 A, independent de l'interruptor
de control de potència, que permeti el seu accionament manual i que estigui dotat d'elements

circuits amb una corrent diferencial residual de 300 mA i intensitat assignada 40 A tipus S.

de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits.
-

Tres interruptors diferencials en sèrie amb el general i amb una corrent diferencial residual
màxima de 30 mA:
o

Un per l’enllumenat i força general.

o

Un per l’enllumenat i força de la cuina, rentadora, termo elèctric, rentavaixelles i

-

Protecció contra sobretensions.

-

Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els
circuits amb una corrent diferencial residual de 300 mA i intensitat assignada 40 A tipus S.

lavabos.

-

Tres interruptors diferencials en sèrie amb el general i amb una corrent diferencial residual
màxima de 30 mA:

o

Un per la calefacció, aire condicionat i assecadora.
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o

Un per l’enllumenat i força general. Inclourà un circuit per la il·luminació a l’exterior

Secció (mm²)

de la façana i un circuit per la il·luminació interior de dos garatges.
o

1,5

Un per l’enllumenat i força de la cuina, rentadora, termo elèctric, rentavaixelles i
2,5

lavabos.
o

Un per la calefacció, aire condicionat i assecadora.
6

-

4.7.

Metall

Cu

Design

Polaritat

Total(m)

H07 Eca

Bipolar

TT

Unipolar

46,3

H07V-K Eca

Bipolar

119,7

TT

Unipolar

119,7

H07V-K Eca

Bipolar

33,7

H07V-K Eca

Tetrapolar

0,3

46,3

RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Bipolar

162

Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de

RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Tetrapolar

0,3

cadascun dels circuits interiors de l'habitatge.

TT

Unipolar

H07V-K Eca

Tetrapolar

0,3

RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Unipolar

300

RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Tetrapolar

0,3

TT

Unipolar

75

HABITATGE EN US DEL POBLAT
10

Per a la reforma elèctrica i legalització segons el reglament electrotècnic de baixa tensió de l’habitatge en

Eq. Unipolar Total Cable (m)
92,6
138,9 (unipol)
46,3
239,4
359,1 (unipol)
119,7
67,4
67,4 (unipol)
0,3
162
0,3
195,7
0,3
300
0,3
75
-

195,7

ús situat al poblat, s’han realitzat els següents càlculs.
Previsió de potencia
El grau d’electrificació de l’habitatge del poblat és elevat i de potencia 9,2 kW.

Càlcul d’elements de protecció

Tenint en compte això, s’ha realitzat la següent previsió utilitzant els factors de potencia de les diferents

Els interruptors i diferencials dimensionats per al quadre de comandament i protecció de l’habitatge son

càrregues elèctriques de la vivenda, segons la normativa ITC-BT-25 recollida en el reglament

els següents.

electrotècnic en BT.

Descripció
Circuit
C1 - Il·lu. interior
C2 - PC us general
C3 - Cuina-forn
C4 - Rentavaixelles
C4 - Termo
C4 - Rentadora
C5 - PC aux. cuina
C5 - PC bany
C6 - Calefacció
C7 - Assecadora
C8 - Il·lu. exterior
C9 - Il·lu. garatge 1
C9 - Il·lu. garatge 2
TOTAL (W)

Potencia prevista (W) Factor simultaneïtat Potencia simultanea
540
0,75
405
1380
0,2
276
2500
0,5
1250
1250
0,66
825
1250
0,66
825
1250
0,66
825
750
0,4
300
600
0,4
240
2250
0,5
1125
1250
1
1250
400
0,5
200
90
0,5
45
90
0,5
45
13600
7611

Intensitat (A)

Mag/Bip.

10

Mag/Bip.

16

Mag/Bip.

25

Mag/Tetr.

32

Mag/Tetr.

32

Descripció

Classe

Diferen./Tetr.

AC

Diferen./Tetr.

AC

Diferen./Tetr.

AC [s]

Intensitat (A)
25
40
40

P.tall (kA)
4,5
4,5
4,5
4,5
25

Quantitat

Sensibilitat (mA)
30
30
300

3
7
2
1
1

Quantitat
1
2
1

CONVERSIO LINEA AEREA A LINEA SUBTERRANEA

4.8.

La conversió a línia subterrània des de la xarxa trenada de BT, tibada en suports, es realitzarà de la forma
Mesurament de cables
Per al dimensionament de cablejat s’han recollit les dades de la taula següent:

que s'indica a continuació:


Els cables a utilitzar per a realitzar el tram subterrani seran del tipus RZ1.
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El tram de baixada d'aquests cables pel suport o per la façana es protegirà amb tub, de les

27,5 kVA

característiques indicades en l'apartat 1.2.1 de la ITC-BT-11, fins a una altura de 2,5 m.


L'extrem del tub que quedi a l'aire lliure es segellarà mitjançant un caputxó de protecció per a

Per tant, serà suficient amb un grup electrogen de 33 kVA.

evitar l'entrada d'aigua.
El grup instal·lat serà insonoritzat, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre


En el punt d'inici (derivació) de la conversió, que estarà pròxim al punt d'amarrament de la xarxa

de control. Muntat sobre remolc amb bastidor d’un eix de torsió i llança articulada, amb frens, timó

trenada, s'uniran els cables RZ1 amb els RZ de la xarxa trenada mitjançant maniguets d'unió,

d'arrossegament amb bola o anella, fre d'inèrcia, roda de suport amb regulació d'altura i senyalitzacions

l'encast de la qual serà mitjançant punxonat profund. L'encast en la part del neutre dels

lluminoses per circular per carretera complint les normes de la CEE. El sistema de ancoratge del grup

cables RZ serà per compressió hexagonal.

electrogen al bastidor del remolc serà mitjançant 4 Twist Lock.



Les unions es recobriran amb maniguets contràctils.

Les característiques principals son les següents:



Al tram subterrani dels cables RZ1 se’ls donarà el mateix tractament que a una xarxa

-

Potència màxima emergència:

33 kVA (26,4 kW) ± 5%

-

Potència màxima servei principal:

30 kVA (24 kW) ± 5%

-

Tensió:

400 V ± 5%.

S’ha previs un grup electrogen portàtil en servei d’emergència pel subministri elèctric de cargues crítiques

-

Fases:

3+N

(comportes i bombes de drenatge) en cas de falla de subministri de companyia i grups electrògens fixos

-

Freqüència:

50 Hz ± 0,5%

-

Factor de potència:

0.8 a 1

-

Dimensions:

2262x1040x1765 mm

-

Capacitat combustible:

160 litres

-

Pes (sense combustible):

1150 kg

de BT subterrània habitual
4.9.

GRUP ELECTRÒGEN

instal·lats en les actuals sales tècniques (edificis auxiliars a la presa).
En cas d’emergència, el GE portàtil alimentarà com a mínim, l’accionament d’una comporta i dues
bombes de drenatge. La potència de les comportes i bombes és la següent:
Comportes / bombes

Bombes

Potencia

Mig fons

2

9,2 kW

Desguàs de mig fons - Bureau

2

9,2 kW

Desguàs de fons

4

11 kW

Bombes de drenatge

2

5 kW

4.10. QUADRE ELECTRIC PER CONMUTACIÓ AMB GE
4.10.1. Descripció de la solució adoptada
Actualment el subministrament elèctric dels subquadres per a l'accionament de les comportes i les
bombes de drenatge es fa des del QGBT. Els conductors elèctrics van en canalització soterrada fins a

Pel càlcul de la potència del GE s'ha considerat els consums de la següent taula:
Bombes

Potencia

total

Accionament Comporta

1

11 kW

11 kW

Bombes Drenatge

2

5 kW

10 kW

Total

l'entrada a les galeries de la presa, per a distribuir-se fins als esmentats subquadres, situats pròxims a les
comportes.

22 kW

11

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Annex 07. Càlculs Elèctrics

Les línies són les següents:

Subquadre

Potencia Instal·lada
(kW)

Cargues crítiques
(kW)

QCPAM1 – Atall mig Fons

20,4

2 Comportes de 9,4 kW

QCPDM1 – Desaigua mig Fons

24

2 Comportes de 9,4 kW

QCPDF1 – Desaigua de Fons

50

4 Comportes de 11 kW

QCPBD1 – Bombes Drenatge

10

2 bombes de drenatge de 5 kW

És abast del projecte la instal·lació d’un quadre elèctric intermedi entre el QGBT i els subquadres per
accionament de comportes a les galeries d’accés a la presa. De manera que en cas de fallada de
subministrament elèctric es pugui alimentar l’accionament de comportes. Donat que el grup electrogen
previst és de 33 kVA, és un condicionant alimentar una sola comporta cada vegada. Per tal motiu, el
quadre elèctric deurà tenir un sistema de control.
El quadre estarà format per 4 commutadors automàtics (QGBT-GE) independents per a cada una de les
línies. D'aquests commutadors s'extreuen uns senyals que poden ser controlats per un sistema de control.

Imatge 10. Croquis del quadre de commutació amb GE portàtil
El quadre inclourà el següent equipament:


2 Commutadors modulars motoritzat automàtics amb comunicacions 230 / 400VAC de 4x40A.



1 Commutador modular motoritzat automàtic amb comunicacions 230 / 400VAC de 4x63A.



1 Commutador modular motoritzat automàtic amb comunicacions 230 / 400VAC de 4x100A.



4 Platines de pontejat de 63 a 125A



4 Presa de tensió per (2 peces)



4 Contactes auxiliars 3 posicions



4 Display extern de control i visualització

Imatge 09. Equip de commutació de transferència automàtica de 40 a 160 A

També contindrà els següents magnetotèrmics, interruptors automàtics i diferencials:
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Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 40A.



Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 50A.



Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 100A.

que la comunicació és sempre a través del dispositiu de control “PLC”:



Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 32A.

Commutadors modulars de motoritzat automàtic 1 – PLC



Interruptor de tall en carga de

40A

Commutadors modulars de motoritzat automàtic 2 - PLC



Interruptor de tall en carga de

50A

Commutadors modulars de motoritzat automàtic 3 - PLC



Interruptor de tall en carga de

100A

Commutadors modulars de motoritzat automàtic 4 - PLC



Interruptor de tall en carga de

32A

4.10.3. Sistema de control



2 Interruptors diferencials tetrapolar de 40A classe AC selectiu i sensibilitat 300mA.

Quan un dispositiu de commutació rebi senyal de l'PLC, commutaran segons ordre de l'PLC a la segona
font (GE) si així se li ha indicat.
El funcionament és igual per als 4 dispositius de commutació, no estant interconnectats entre ells, sinó

El sistema de control plantejat per a aquest projecte constarà d'un controlador independent. La CPU
controlarà totes les E/S connectades al bastidor. La CPU permet l'accés a comunicacions i sistema de



Relé diferencial de 100A classe AC selectiu i sensibilitat 300mA.



Interruptor diferencial tetrapolar de 63A classe AC selectiu i sensibilitat 300mA.

Tot anirà muntat en un armari amb protecció IP66 de 1600x800x500mm (AlxAmxPr) d'accés frontal. A

monitorització, comunicació amb altres unitats funcionals de sistema i accés a informació d'altres
dispositius i paquets de control existents en el procés.
Tot el material de control especificat es munta i es cableja en envoltant IP66.

l’armari s’inclourà la CPU i el sistema de control que es descriu a continuació.

4.10.2. Funcionament del quadre elèctric
En aquesta disposició hi ha 4 commutadors modulars de motoritzat automàtic "Atys PM" dins del quadre,
amb indicadors locals de posició en el frontal d'armari mitjançant 4 displays externs de control i
visualització, on es veuen els dispositius de commutació i l'alimentació de QGBT (Font prioritària) i grup

Imatge 11. CPU M340 sobre bastidor

electrogen d'emergència (Font 2). A més, la pantalla pot indicar la posició en què es troba (correcte
funcionament i Posicions 1, 0 o 2).
Les característiques més importants del controlador son:
Aquests commutadors modulars de motoritzat automàtic poden actuar de manera remota a través del



Nombre i tipus de Controladors de Procés: M340 Independent.

Automàtica).



Tipus de mòduls E/ S: 16 DI 24Vcc, 16 DO 24Vcc. Tots els senyals cablejades a bornes.

Quan l'alimentació del QGBT desapareix, si estan en mode d'actuació automàtic, buscaran la segona font



Tipus de connexions: ModBus TCP / IP, Ethernet IP

senyal que rebin d'un PLC extern, si bé és cert que les prioritats d'actuació són (Manual> Remota>

(GE), però si estan en mode manual no actuaran de manera automàtica fins que es desactivi aquest

inclou:

mode (això pot fer-se per la pantalla de metacrilat del display).


Rack PLC de 8 posicions
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CPU gamma M340



Mòduls d'E / S.



Font d'alimentació

l'alimentació, les fonts garanteixen un temps de funcionament suficient per guardar l'entorn de sistema de



Contactors 50 A, 100 A i 165 A.

manera segura i ordenada.

La font d'alimentació compleix amb la funció d'alimentar els mòduls suportats sobre el bastidor on es
troba connectada i la de protegir aquests davant el soroll i les oscil·lacions de la tensió. Per això, totes les
fonts inclouen protecció contra sobrecorrents i sobretensions. En cas d'interrupció imprevista de

El mòdul CPU conté la part essencial del controlador, incloent processador, memòria RAM i Flash
EPROM. Podrà, per tant, emmagatzemar i executar un programa d'aplicació i gestionar les
entrades/sortides del seu propi bastidor o a través d'una xarxa o un bus de comunicacions.
En el sistema operatiu del processador (firmware) la comunicació es pot actualitzar sense treure o afegir
qualsevol element per donar cabuda a les noves característiques que proporcionen les futures revisions
d'aquesta, que s'emmagatzema en la memòria Flash.
Imatge 13. Font d’alimentació

El mòdul CPU té la possibilitat de protegir a través d'un mecanisme maquinari tipus clau la seva memòria
enfront de escriptures, evitant d'aquesta manera la modificació del programa resident de forma accidental.
També és possible, des de la mateixa aplicació del controlador, protegir zones de memòria de dades per
escriptures accidentals.

Mòduls de 16 Entrades digitals X80, per a la captació dels senyals digitals d'entrades s'ha proposat la
utilització de les següents targetes:

La CPU, té 3 ports Ethernet (1 port de servei i 2 per a xarxes de dispositius), que permet comunicacions
Ethernet amb els protocols:

· Mòdul que permet la connexió de fins a 16 senyals digitals.

· ModBus / TCP.
· Ethernet / IP.
El bastidor consta bàsicament d'una estructura metàl·lica que pot ser muntada sobre panell o perfil DIN,
motiu pel qual té una sèrie d'orificis de muntatge i borns per a connexió a terra.

Imatge 12. Bastidor

Imatge 14. Entrades digitals
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Mòduls de 16 Sortides digitals X80, per a l'activació dels senyals digitals s'ha proposat la utilització de

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).

les targetes:

S = Sección del conductor en mm².
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia.

· Mòdul que permet la connexió de fins a 16 senyals digitals.

R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m.


Fórmula Conductividad Eléctrica

K = 1/
 = 20[1+ (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo:
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
 = Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Imatge 15. Sortides digitals

Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
 = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.003929

5.

Al = 0.004032

CÀLCULS ELÈCTRICS

T = Temperatura del conductor (ºC).
5.1.

MODIFICACIÓ DEL QUADRE ELECTRIC GENERAL DE BT

T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC

5.1.1.

Resum de Fórmules

Utilitzarem les següents fórmules:

Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC

Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cos x R = amp (A)

PVC = 70ºC

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V)

Barras Blindadas = 85ºC

Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos x R = amp (A)

I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V)
En donde:



Fórmulas Sobrecargas

Pc = Potencia de Cálculo en Watios.

Ib In Iz

L = Longitud de Cálculo en metros.

I2 1,45 Iz

e = Caída de tensión en Voltios.

Donde:

K = Conductividad.

Ib: intensidad utilizada en el circuito.

I = Intensidad en Amperios.

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
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In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la

ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909.

intensidad de regulación escogida.

U: Tensión F-F.

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2

ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT.

se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos
(1,45 In como máximo).

ZQ = ct U²/ Scc

XQ = 0.995 ZQ

RQ = 0.1 XQ

UNE_EN 60909

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc
Trafo.

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)

RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)

XT = (ZT² -RT²)½

ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.


Fórmulas compensación energía reactiva

R=L/S·n

cosØ = P/(P²+ Q²).

X = Xu · L / n

tgØ = Q/P.

R: Resistencia de la línea.

Qc = Px(tgØ1-tgØ2).

X: Reactancia de la línea.

C

= Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).

L: Longitud de la línea en m.

C

= Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).

: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones

Siendo:

generales de cc).

P = Potencia activa instalación (kW).

S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE)

Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).

n: nº de conductores por fase.

Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.

*Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).

U = Tensión compuesta (V).

CURVA B

IMAG = 5 In

 = 2xPixf ; f = 50 Hz.

CURVA C

IMAG = 10 In

C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).

CURVA D

IMAG = 20 In



Fórmulas Cortocircuito

* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)



Fórmulas Embarrados

Cálculo electrodinámico
max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)

* Ik1 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes

Siendo,

reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X).

max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)

Zt = (Rt² + Xt²)½
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Siendo:
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).

L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
adm: Tensión admisible material (kg/cm²)

Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección).

Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
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Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)

Pica vertical
Rt =  / L

Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)

Siendo,

Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

S: Sección total de las pletinas (mm²)

: Resistividad del terreno (Ohm·m)

tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)

L: Longitud de la pica (m)

Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107
Conductor enterrado horizontalmente


Rt = 2· / L

Fórmulas Lmáx

Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · 20 · (1+m) · Ia · k2)

Siendo,

Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

de corriente máxima.

: Resistividad del terreno (Ohm·m)

U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.

L: Longitud del conductor (m)

S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con
neutro distribuido.
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8

Asociación en paralelo de varios electrodos
Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)

S=185mm², 0.75 S>=240mm².
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.

Siendo,

Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m

: Resistividad del terreno (Ohm·m)

m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT

Lc: Longitud total del conductor (m)

neutro distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido.

Lp: Longitud total de las picas (m)

Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg.

P: Perímetro de las placas (m)

Interruptores automáticos, Imag (A):
CURVA B

IMAG = 5 In

CURVA C

IMAG = 10 In

CURVA D

IMAG = 20 In

5.1.2.

Resultats dels càlculs.

Cálculo de la Línea: LINEA 1 CORONACIO

k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra


Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada
Rt = 0,8 · / P
Siendo,

- Longitud: 510 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2000x1.8=3600 W.

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)

I=3600/1,732x400x1=5.2 A.

P: Perímetro de la placa (m)

Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

Protección diferencial:

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.

I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.



Cálculo de la Línea: SERVEIS PUBLICS

Caída de tensión:

- Tensión de servicio: 230.94 V.

Temperatura cable (ºC): 40.46

- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.

e(parcial)=510x3600/53.69x400x10=8.55 V.=2.14 %

- Longitud: 100 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

e(total)=4.04% ADMIS (4.5% MAX.)

- Potencia a instalar: 2500 W.
- Potencia de cálculo: 2500 W.

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.

I=2500/230.94x0.8=13.53 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1



Cálculo de la Línea: LINEA 2 CORONACIO

I.ad. a 25°C (Fc=1) 53 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

Caída de tensión:

- Longitud: 630 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;

Temperatura cable (ºC): 29.24

- Potencia a instalar: 2300 W.

e(parcial)=2x100x2500/55.97x230.94x6=6.45 V.=2.79 %

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):

e(total)=4.69% ADMIS (6.5% MAX.)

2300x1.8=4140 W.
Prot. Térmica:
I=4140/1,732x400x1=5.98 A.

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu

Protección diferencial:

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 72 A. según ITC-BT-19



Cálculo de la Línea: Enllumenat EMBARCDOR I JARDINS

Diámetro exterior tubo: 40 mm.
- Tensión de servicio: 230.94 V.
Caída de tensión:

- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.

Temperatura cable (ºC): 40.34

- Longitud: 80 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;

e(parcial)=630x4140/53.71x400x16=7.59 V.=1.9 %
e(total)=3.8% ADMIS (4.5% MAX.)

- Potencia a instalar: 120 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
120x1.8=216 W.

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

I=216/230.94x1=0.94 A.
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Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu

I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

Protección diferencial en Principio de Línea

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

I.ad. a 25°C (Fc=1) 53 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:

5.1.3.

Taules resum de resultats

Temperatura cable (ºC): 25.02
e(parcial)=2x80x216/56.88x230.94x6=0.44 V.=0.19 %
e(total)=2.09% ADMIS (4.5% MAX.)

5.2.

Prot. Térmica:

5.2.1.

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.


Cálculo de la Línea: ETAP FUTURA

- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: Trenzados Neutro Fiador

LÍNIA AÈRIA ETAP FUTURA
Resum de fórmules

TENSION MAXIMA EN UN VANO (Apdo. 2 ITC-BT-06).

La tensión máxima en un vano se produce en los puntos de fijación del conductor a los apoyos.
TA = P0 ·YA = P0 · c · cosh (XA/c) = P0 · c ·cosh (Xm - a/2) / c
TB = P0 ·YB = P0 · c · cosh (XB/c) = P0 · c ·cosh (Xm+ a/2) / c

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4000 W.

P0 = Pp² + Pv²) = Pp² + (K · d / 1000)²

Zona A

K=50 daN/m² 

P0 = Pp² + Pv/3²) = Pp² + (K · d / 3000)²

Zona A

K=50 daN/m² 

P0 = Pp + Ph = Pp + K· d) / 1000

Zonas B y C

K=180 ó K=60 ( Zona B )

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
4000x1.25=5000 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 3x25/54.6+TTx16mm²Al/Alm
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RZ Fca

K=360 ó K=120 ( Zona C )
c = T0h / P0

I.ad. a 40°C (Fc=1) 100 A. según ITC-BT-06

Caída de tensión:

Xm = c · ln z + 1+z²)

Temperatura cable (ºC): 40.41
e(parcial)=50x5000/32.69x400x25=0.76 V.=0.19 %

z = h / (2·c·senh a/2c)

e(total)=2.09% ADMIS (4.5% MAX.)
Siendo:
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.

TA = Tensión total del conductor en el punto de fijación al primer apoyo del vano (daN).

Protección Térmica en Final de Línea

TB = Tensión total del conductor en el punto de fijación al segundo apoyo del vano (daN).
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 · L0 · (t - t0) + L0/(S·E) · (Th - T0h) = L - L0

P0 = Peso total del conductor en las condiciones más desfavorables daN/m).
Pp = Peso propio del conductor (daN/m).
Pv = Sobrecarga de viento (daN/m).

L0 c0·senh(Xm0+a/2) / c0 - c0·senh(Xm0-a/2) / c0

Pv/3 = Sobrecarga de viento dividida por 3 (daN/m).
Ph = Sobrecarga de hielo (daN/m).

c0 = T0h/P0 ; Xm0 = c0 · lnz0 + 1+z0²)

d = diámetro del conductor (mm).
Y = c · cosh (x/c) = Ecuación de la catenaria.

z0 = h / (2·c0·senh a/2c0)

c = constante de la catenaria.
YA = Ordenada correspondiente al primer apoyo del vano (m).

L c·senh(Xm+a/2) / c - c·senh(Xm-a/2) / c

YB = Ordenada correspondiente al segundo apoyo del vano (m).
XA = Abcisa correspondiente al primer apoyo del vano (m).

c = Th/P ; Xm = c · lnz + 1+z² )

XB = Abcisa correspondiente al segundo apoyo del vano (m).
Xm= Abcisa correspondiente al punto medio del vano (m).

z = h / (2·c·senh a/2c)

a = Proyección horizontal del vano (m).
h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos (m).
T0h = Componente Horizontal de la Tensión en las condiciones más desfavorables o Tensión Máxima
Horizontal (daN). Es constante en todo el vano.

Siendo:

Coeficiente de dilatación lineal del elemento fiador.
L0 Longitud del arco de catenaria en las condiciones iniciales para el vano de regulación (m).

VANO DE REGULACION.

L Longitud del arco de catenaria en las condiciones finales para el vano de regulación (m).
t0 = Temperatura en las condiciones iniciales (ºC).

Para cada tramo de línea comprendida entre apoyos con disposición amarrada, el vano de
regulación se obtiene del siguiente modo:

t = Temperatura en las condiciones finales (ºC).
S = Sección del elemento fiador(mm²).
E = Módulo de elasticidad del elemento fiador(daN/mm²).

ar =

a3 / 

a)

T0h = Componente Horizontal de la Tensión en las condiciones más desfavorables o Tensión Máxima
Horizontal (daN).

TENSIONES Y FLECHAS DE LA LINEA EN DETERMINADAS CONDICIONES. ECUACION DEL

Th = Componente Horizontal de la Tensión o Tensión Horizontal en las condiciones finales consideradas,

CAMBIO DE CONDICIONES.

para el vano de regulación (daN).
a = ar (vano de regulación, m).

Partiendo de una situación inicial en las condiciones de tensión máxima horizontal (T0h), se
puede obtener una tensión horizontal final (T h) en otras condiciones diferentes para cada vano de

h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos, en tramos de un solo vano (m).
h = 0, para tramos compuestos por más de un vano.

regulación (tramo de línea), y una flecha (F) en esas condiciones finales, para cada vano real de ese
tramo.

Obtención de la flecha en las condiciones finales (F), para cada vano real de la línea:
La tensión horizontal en unas condiciones finales dadas, se obtiene mediante la Ecuación del

F = YB - h/a · (XB - Xfm) - Yfm

Cambio de Condiciones:
Xfm = c · lnh/a + 1+(h/a)²)
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Sobrecarga: ninguna.
Yfm = c · cosh (Xfm/c)
b) Hipótesis de viento.
t = 15 ºC.

Siendo:

Sobrecarga: viento (Pv).
YB = Ordenada de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m).
XB = Abcisa de uno de los puntos de fijación del conductor al apoyo (m).

c) Hipótesis de viento/3.

Yfm = Ordenada del punto donde se produce la flecha máxima (m).

t = 0 ºC.

Xfm = Abcisa del punto donde se produce la flecha máxima (m).

Sobrecarga: viento/3 (Pv/3).

h = Desnivel entre los puntos de fijación del conductor a los apoyos (m).
a = Proyección horizontal del vano (m).

d) Hipótesis de hielo.
t = 0 ºC.



Tensión máxima (Apdo. 2.2.1 ITC-BT-06).

Condiciones iniciales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.

Sobrecarga: hielo (Ph).

Zona A: Se considera la hipótesis a), b) y c).
Zonas B y C: Se consideran las hipótesis a), b) y d).

a) Zona A , B y C.


- Tracción máxima viento.

Flecha mínima.

t = 15 ºC.
Sobrecarga: viento (Pv).

b) Zona A.
- Tracción máxima viento/3.

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.

a)
t = 15 ºC.
Sobrecarga: ninguna.

t = 0 ºC.
Sobrecarga: viento/3 (Pv/3).

b)
t = 0 ºC.

c) Zonas B y C.

Sobrecarga: ninguna.

- Tracción máxima hielo.
t = 0 ºC.
Sobrecarga: hielo (Ph).



Tendido de la línea.

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.


Flecha máxima (Apdo. 2.2.2 ITC-BT-06).
t = 0 ºC.

Condiciones finales a considerar en la ecuación del cambio de condiciones.

t = + 5 ºC.
t = + 10 ºC.

a) Hipótesis de temperatura.

t = + 15 ºC.

t = 50 ºC.

t = + 20 ºC.
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t = + 25 ºC.
V = Esfuerzo vertical

t = + 30 ºC.
t = + 35 ºC.

T = Esfuerzo transversal

L = Esfuerzo longitudinal

Para la determinación de las tensiones de los conductores se considerará:

t = + 40 ºC.

Hipótesis 1ª : Sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 2.1) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la

t = + 45 ºC.

temperatura de 15 ºC.

t = + 50 ºC.

Hipótesis 2ª : Sometidos a una sobrecarga de viento/3 (apdo. 2.1) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la
temperatura de 0 ºC.

Sobrecarga: ninguna.

HIPOTESIS CALCULO DE APOYOS (Apdo. 2.3 ITC-BT-06).

Apoyos de líneas situadas en zonas B y C (Altitud igual o superior a 500 m)

Apoyos de líneas situadas en zona A (Altitud inferior a 500 m)

TIPO DE

TIPO DE

HIPOTESIS 1ª

HIPOTESIS 2ª

HIPOTESIS 3ª

APOYO

ESFUERZO

(Viento)

(Viento/3)

(Hielo)

Alineación
V

T

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Viento. (apdo. 2.1)

Viento/3. (apdo. 2.1)

V = Pcv

V = Pcv3

Viento. (apdo. 2.1)

Viento/3. (apdo. 2.1)

T = Fvc

T = Fv3c
Des. Tracc. (apdo. 2.3)

L
Angulo
V

T

L
Estrellam.
V

T

L
Fin de línea
V

T

L

TIPO DE

TIPO DE

HIPOTESIS 1ª

HIPOTESIS 2ª

HIPOTESIS 3ª

APOYO

ESFUERZO

(Viento)

(Viento/3)

(Hielo)

Alineación
V

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Viento. (apdo. 2.1)

Hielo. (apdo. 2.1)

V = Pcv

V = Pch

Viento. (apdo. 2.1)
T

T = Fvc
Des. Tracc. (apdo. 2.3)

L
Angulo

L = Dtv3

V

L = Dth
Cargas perm. (apdo. 2.1)

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Viento. (apdo. 2.1)

Hielo. (apdo. 2.1)

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Cargas perm. (apdo. 2.1)

V = Pcv

V = Pch

Viento. (apdo. 2.1)

Viento/3. (apdo. 2.1)

Viento. (apdo. 2.1)

Res. Angulo (apdo. 2.3)

V = Pcv

V = Pcv3

Res. Angulo (apdo. 2.3)

T = RahT

Viento. (apdo. 2.1)

Viento/3. (apdo. 2.1)

Res. Angulo (apdo. 2.3)

Res. Angulo (apdo. 2.3)

T = Fvc + RavT

T = Fv3c + Rav3T

Res. Angulo (apdo. 2.3)

Res. Angulo (apdo. 2.3)

L = RavL

L = Rav3L

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Viento. (apdo. 2.1)

Viento/3. (apdo. 2.1)

V = Pcv

V = Pcv3

Viento. (apdo. 2.1)

Viento/3. (apdo. 2.1)

Res. Angulo (apdo. 2.3)

Res. Angulo (apdo. 2.3)

T = Fvc + (2/3 · RavT)

T = Fv3c + Rav3T

Res. Angulo (apdo. 2.3)

Res. Angulo (apdo. 2.3)

L = 2/3 · RavL

L = Rav3L

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Viento. (apdo. 2.1)

Viento/3. (apdo. 2.1)

V = Pcv

V = Pcv3

Viento. (apdo. 2.1)

Viento/3. (apdo. 2.1)

T = Fvc

T = Fv3c

Des. Tracc. (apdo. 2.3)

Des. Tracc. (apdo. 2.3)

L = Dtv

L = Dtv3

T

T = Fvc + RavT

L
Estrellam.
V

T

Res. Angulo (apdo. 2.3)

Res. Angulo (apdo. 2.3)

L = RavL

L = RahL

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Viento. (apdo. 2.1)

Hielo. (apdo. 2.1)

V = Pcv

V = Pch

Viento. (apdo. 2.1)

Res. Angulo (apdo. 2.3)

Res. Angulo (apdo. 2.3)

T = RahT

T = Fvc + (2/3 · RavT)

L
Fin de línea
V

Res. Angulo (apdo. 2.3)

Res. Angulo (apdo. 2.3)

L = 2/3 · RavL

L = RahL

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Cargas perm. (apdo. 2.1)

Viento. (apdo. 2.1)

Hielo. (apdo. 2.1)

V = Pcv

V = Pch

Viento. (apdo. 2.1)
T

L

V = Esfuerzo vertical

T = Fvc
Des. Tracc. (apdo. 2.3)

Des. Tracc. (apdo. 2.3)

L = Dtv

L = Dth

T = Esfuerzo transversal

L = Esfuerzo longitudinal
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Para la determinación de las tensiones de los conductores se considerará:
Hipótesis 1ª : Sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 2.1) correspondiente a una velocidad mínima de 120 Km/h y a la
temperatura de 15 ºC.
Hipótesis 3ª : Sometidos a una sobrecarga de hielo mínima (apdo. 2.1) y a la temperatura de 0 ºC.

Siendo:
Lh = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de
hielo (m).
Pph = Peso propio del conductor con sobrecarga de hielo (daN/m).
n = número de haces de conductores



Cargas permanentes (Apdo. 2.1 ITC-BT-06).


Esfuerzos del viento (Apdo. 2.1 ITC-BT-06).

Se considerarán las cargas verticales debidas al peso de los distintos elementos: conductores con
sobrecarga (según hipótesis), aisladores y herrajes.

- El esfuerzo del viento sobre los conductores "Fvc" en la hipótesis 1ª se obtiene de la siguiente forma:

En la 1ª hipótesis, el peso que gravita sobre los apoyos debido al conductor y su sobrecarga "Pcv" será:

Apoyos alineación

Pcv = Lv · Ppv · cos · n (daN)

Fvc = (a1 · d1· n1 + a2 · d2· n2)/2 · k (daN)

Siendo:

Apoyos fin de línea

Lv = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de 15 ºC con sobrecarga de
viento (m).

Fvc = a/2 · d· n · k (daN)

Ppv = Peso propio del conductor con sobrecarga de viento (daN/m).
= Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.

Apoyos de ángulo y estrellamiento

n = número de haces de conductores.
Fvc =  ap /2 · dp· np · k(daN)
En la 2ª hipótesis en zona A, el peso que gravita sobre los apoyos debido al conductor y su sobrecarga
"Pcv3" será:

- El esfuerzo del viento/3 sobre los conductores "Fv3c" en la hipótesis 2ª en zona A, se obtiene de la
siguiente forma:

Pcv3 = Lv3 · Ppv3 · cos · n (daN)
Apoyos alineación
Siendo:
Lv3 = Longitud del conductor que gravita sobre el apoyo en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de

Fv3c = (a1 · d1· n1 + a2 · d2· n2)/6 · k (daN)

viento/3 (m).
Ppv3 = Peso propio del conductor con sobrecarga de viento/3 (daN/m).
= Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.
n = número de haces de conductores.

En la 3ª hipótesis en zonas B y C, el peso que gravita sobre los apoyos debido al conductor y su

Apoyos fin de línea

Fv3c = a/6 · d· n · k (daN)

Apoyos de ángulo y estrellamiento

sobrecarga "Pch" será:

Pch = Lh · Pph· n (daN)

Fv3c =  ap /6 · dp· np · k(daN)
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= Angulo que forman Th1 y Th2 (gr. sexa.).

Siendo:
a1 = Proyección horizontal del conductor que hay a la izquierda del apoyo (m).
a2 = Proyección horizontal del conductor que hay a la derecha del apoyo (m).

- En la hipótesis 3ª en zonas B y C, la resultante de ángulo "Rah" de las tracciones de los conductores, se

a = Proyección horizontal del conductor (m).

obtiene:

ap = Proyección horizontal del conductor en la dirección perpendicular a la bisectriz del ángulo (apoyos de
ángulo) y en la dirección perpendicular a la resultante (apoyos de estrellamiento) (m).

Rah = Th1· n1)²Th2· n2)² ·Th1·n1·Th2· n2· cos [180 - (daN) 

d, d1, d2, dp = Diámetro del conductor (m).

El esfuerzo resultante de ángulo "Rah" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal

n, n1, n2, np = nº de haces de conductores.

a la línea "RahL" y otro en dirección transversal a la línea "RahT".

v = Velocidad del viento (Km/h).
K = 50·(v/120)² daN/m² y v 120 Km/h

Siendo:
n1, n2 = Número de haces de conductores.



Resultante de ángulo (Apdo. 2.3 ITC-BT-06).

Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de hielo (daN).
= Angulo que forman Th1 y Th2 (gr. sexa.).

(apoyos de ángulo y estrellamiento).
*Nota: En los apoyos de estrellamiento las operaciones anteriores se han realizado tomando las tensiones
- En la hipótesis 1ª, la resultante de ángulo "Rav" de las tracciones de los conductores, se obtiene:
Rav = Th1· n1)²Th2· n2)² ·Th1·n1·Th2· n2· cos [180 - (daN) 

dos a dos para conseguir la resultante total.


Diferencia de tiros (Apdo. 2.3 ITC-BT-06).

El esfuerzo resultante de ángulo "Rav" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal
a la línea "RavL" y otro en dirección transversal a la línea "RavT".

- En la hipótesis 1ª (apoyos fin de linea), la diferencia de tiros "Dtv" se obtiene:

Siendo:

Apoyos fin de línea

n1, n2 = Número de haces de conductores.
Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de 15 ºC con sobrecarga de viento (daN).

Dtv = Th · n (daN)

= Angulo que forman Th1 y Th2 (gr. sexa.).
Siendo:
- En la hipótesis 2ª en zona A, la resultante de ángulo "Rav3" de las tracciones de los conductores, se
obtiene:
Rav3 = Th1· n1)²Th2· n2)² ·Th1·n1·Th2· n2· cos [180 - (daN) 

n = número de haces de conductores.
Th = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de 15 ºC y sobrecarga de viento (daN).

- En la hipótesis 2ª (apoyos fin de línea y alineación) en zona A, la diferencia de tiros "Dtv3" se obtiene:

El esfuerzo resultante de ángulo "Rav3" se descompondrá en dos esfuerzos, uno en dirección longitudinal
a la línea "Rav3L" y otro en dirección transversal a la línea "Rav3T".

Siendo:

Apoyos fin de línea
Dtv3 = Th · n (daN)

n1, n2 = Número de haces de conductores.
Th1, Th2 = Tensiones horizontales en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de viento/3 (daN).

Apoyos de alineación
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Dtv3 = Abs(Th1· n1 - Th2· n2 (daN)

- Coeficiente de mayoración del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a menor altura
del punto de ensayo, cuyo valor será:

Siendo:
n, n1, n2= número de haces de conductores.

K = HEn / HF

Th, Th1, Th2 = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de viento/3
Por tanto los esfuerzos horizontales aplicados en el punto de ensayo serán:

(daN).

- En la hipótesis 3ª (fin de línea y alineación) en zonas B y C, el desequilibrio de tracciones "Dth" se

T = Tc / K
L = Lc / K

obtiene:

Apoyos fin de línea
Dth = Th · n (daN)

El esfuerzo horizontal equivalente soportado por el apoyo será:

- Existe solamente esfuerzo transversal.

F=T
Apoyos de alineación
Dth = Abs(Th1· n1 - Th2· n2 (daN)

- Existe solamente esfuerzo longitudinal.

F=L
Siendo:
n, n1, n2= número de haces de conductores.

- Existe esfuerzo transversal y longitudinal simultáneamente.

Th, Th1, Th2 = Componente horizontal de la tensión en las condiciones de 0 ºC con sobrecarga de hielo
En apoyos de celosía, presilla, hormigón vibrado hueco y chapa circular.

(daN).


Esfuerzos equivalentes

Los esfuerzos horizontales de los apoyos vienen especificados en un punto de ensayo, situado en la

F=T+L

En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular con viento sobre la cara secundaria.

cogolla (excepto en los apoyos de hormigón y de chapa metálica que están 0,25 m por debajo de la
cogolla).

F = RU · T + L

Si los esfuerzos están aplicados en otro punto se aplicará un coeficiente reductor o de mayoración.

En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular sin viento o con viento sobre la cara principal.

- Coeficiente reductor del esfuerzo nominal. Se aplica para esfuerzos horizontales a mayor altura del

F = T + RN · L

punto de ensayo, cuyo valor será:
En apoyos de hormigón vibrado y chapa rectangular el apoyo se orienta con su esfuerzo nominal principal
Apoyos de hormigón: K = 5,4 / (HS + 5,25)

en dirección del esfuerzo mayor (T o L).

Siendo:
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HEn = Distancia desde el punto de ensayo de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m).

F = Esfuerzo horizontal equivalente.

HS = Distancia por encima de la cogolla, donde se aplican los esfuerzos horizontales (m).

En = Esfuerzo nominal sin torsión del apoyo.

HF = Distancia desde punto de aplicación de los esfuerzos horizontales hasta el terreno (m).

Vn = Esfuerzo vertical sin torsión del apoyo.

Hv = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m).
Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN).

CIMENTACIONES .

EvaRed = Esfuerzo del viento sobre el apoyo reducido al punto de ensayo (daN).
EvaRed = Eva · Hv / HEn
RU = Esfuerzo nominal principal / (Esfuerzo nominal secundario – EvaRed).
RN = Esfuerzo nominal principal / Esfuerzo nominal secundario.
Tc = Esfuerzo transversal en el punto de aplicación de los conductores (daN).

Para que un apoyo permanezca en su posición de equilibrio, el momento creado por las fuerzas exteriores
a él ha de ser absorbido por la cimentación, debiendo cumplirse por tanto:
Mf  1,65 · (Mep + Mev)

Lc = Esfuerzo longitudinal en el punto de aplicación de los conductores (daN).
F = Esfuerzo horizontal equivalente (daN).
T = Esfuerzo transversal en el punto de ensayo (daN).
L = Esfuerzo longitudinal en el punto de ensayo (daN).

Siendo:
Mf = Momento de fallo al vuelco. Momento absorbido por la cimentación (daN · m).
Mep = Momento producido por el esfuerzo en punta (daN · m).
Mev = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN · m).



Apoyo adoptado
Obtenido cada uno de la siguiente manera:

El apoyo adoptado deberá soportar la combinación de esfuerzos considerados en cada hipótesis (V,F).
A estos esfuerzos se le aplicará un coeficiente de seguridad si el apoyo es reforzado.

- Hipótesis sin esfuerzo de torsión.

El esfuerzo horizontal debe cumplir la ecuación:
En  F

Momento absorbido por la cimentación

El momento absorbido por la cimentación "Mf" se calcula por la fórmula de Sulzberger:
Mf = 139 · C2 · a · h4+ a3 · (h + 0,20) · 2420 · ( 0,5 - 2/3·(1,1 · h/a · 1/10·C2) )

Siendo:
C2 = Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2 m (daN/cm 3).

En apoyos de hormigón el esfuerzo vertical debe cumplir la ecuación:

a = Anchura del cimiento (m).
h = profundidad del cimiento (m).

Vn  V
Momento debido al esfuerzo en punta
En apoyos que no sean de hormigón se aplicará la ecuación resistente:
El momento debido al esfuerzo en punta "Mep" se obtiene:
(3 · Vn)  V
(5 · En + Vn)  (5 · F + V)

Mep = Ep · HL

Siendo:
Siendo:
V = Cargas verticales.

Ep = Esfuerzo en punta (daN).
HL = Altura libre del apoyo (m).
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dH = Desviación horizontal de las catenarias por la acción del viento (m).
Momento debido al viento sobre el apoyo

z = Distancia entre el punto de la catenaria y la recta de unión de los puntos de sujeción (m).
= Angulo que forma la resultante del viento con el peso propio del conductor.

El momento debido al esfuerzo del viento sobre el apoyo "Mev" se obtiene:

Mev = Eva · Hv

5.2.2.

Resultats del càlcul de la línia aèria

Siendo:
Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (daN).

DADES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ.

Eva = 170 · (v/120)² ·  · S (apoyos de celosía).
Eva = 100 · (v/120)² · S (apoyos con superficies planas).

Tensión de la línea: 0,4 kV.

Eva = 70 · (v/120)² · S (apoyos con superficies cilíndricas).

Velocidad del viento: 120 km/h.

v = Velocidad del viento (Km/h).

Zonas: B.

S = Superficie definida por la silueta del apoyo (m²).
 = Coeficiente de opacidad. Relación entre la superficie real de la cara y el área definida por su

CONDUCTOR.

Hv = Altura del punto de aplicación del esfuerzo del viento (m). Se obtiene:

Denominación: 3x25 Al/54.6 Alm.

Hv = H/3 · (d1 + 2·d2) / (d1 + d2) (m)

Sección Fiador: 54.6 mm2 .

H = Altura total del apoyo (m).

Diámetro haz: 31 mm.

d1 = anchura del apoyo en el empotramiento (m).

Carga de Rotura Fiador: 1660 daN.

silueta.

d2 = anchura del apoyo en la cogolla (m).

DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

Módulo de elasticidad: 6200 daN/mm2 .
Coeficiente de dilatación lineal: 23 · 10-6 .
Peso propio: 0.53 daN/m.
Peso propio más sobrecarga de viento: 1,638 daN/m.



Distancia de los conductores al terreno

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical,

Peso propio más sobrecarga con un tercio del viento: 0,74 daN/m.
Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona B): 0,864 daN/m.
Peso propio más sobrecarga de hielo (Zona C): 1,198 daN/m.

queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables a una
altura mínima de:

D = 4 m.

DESVIACION HORIZONTAL DE LAS CATENARIAS POR LA ACCION DEL VIENTO.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD.


Distancia de los conductores al terreno

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical,
queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables a una

dH = z · sen


altura mínima de.

dst = 4 m.

Siendo:
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5.2.3.

Taules resum de resultats

CALCULO DE APOYOS.

Apoyo

Tipo

Angulo Relativo

Hipótesis 1ª (Viento)

Hipótesis 2ª (Viento/3)

15ºC+V

0ºC+V/3

TENSIONES Y FLECHAS EN HIPOTESIS REGLAMENTARIAS.
gr.sexa.

Vano

Conductor Longit. Desni.

Hipótesis de Tensión

Vano

(m)

(m)

(m)

Fin Línea

2

Angulo

1

Fin Línea

T (daN)

L (daN)

V (daN)

T (daN)

0ºC+H
L (daN)

V (daN)

15

14

297,6

40,8

27,8

104,5

68,1

98,2

-27,5

8,4

228,7

-114

Coefic.

Angulo

Altura

81°; apo.1

T (daN)

L (daN)
312,1

94,1

22,4
289,4

Hipótesis de Flecha Máxima

Máxima

Regula. 15ºC+V 0ºC+V/3

3

V (daN)

Hipótesis 3ª (Hielo)

0ºC+H

15ºC+V

Toh(daN) Toh(daN) Toh(daN) Th(daN)

0ºC+V/3

F(m)

Th(daN)

F(m)

0ºC+H
Th(daN)

F(m)

50ºC
Th(daN)

F(m)

APOYOS ADOPTADOS.

3x25
2-3

Al/54.6

18

1,9

18

297,6

312,1

297,6

0,22

312,1

0,11

81,4

0,27

Apoyo

Tipo

Constitución

Alm

Segur.

3x25
1-2

Al/54.6

gr.sexa.
10

4,1

10

228,7

289,4

228,7

0,1

289,4

0,04

49,1

0,15

Alm

Vano

Conductor

Longit.

Desni.

(m)
3x25 Al/54.6

2-3

Alm
3x25 Al/54.6

1-2

Alm

Flecha Mínima

Hipót. de Cálculo de Apoyos

Regula.

Vano

15ºC

0ºC

15ºC+V 0ºC+V/3

(m)

F(m)

F(m)

Th(daN) Th(daN) Th(daN)

(m)

18

1,9

10

18

4,1

0,11

10

0,07

0,04

297,6

0,03

viento

Conductor Long.

Desni. V.Reg.

(m)

(m)

(m)

0ºC

Horm. vib.

N

2

Angulo

Horm. vib.

N

1

Fin Línea

Horm. vib.

N

(daN)

(daN)

9

(m)

400 (L)

250 (T)

9

250 (T)

160 (L)

9

400 (L)

250 (T)

Peso

s.Tors.
(daN)

(daN)

CALCULO DE CIMENTACIONES.

Apoyo

Tipo

Esf.Util Alt.Libre Mom.Producido Esf.Vie. Alt.Vie. Mom.Producido Momento Total Coefic.
Punta

289,4

5ºC

162°

Esf.Ver.

(m)

TENSIONES Y FLECHAS DE TENDIDO.

Vano

Fin Línea

Esf.

Nominal Secund.

Desviación horizontal

0ºC+H

312,1

228,7

3

Esf.

Total

10ºC

15ºC

20ºC

Apoyo

por el conduc. Apoyos Apoyos Viento Apoyos

Fuerzas
externas

Comp.

Ancho

Alto

Mom.Absorbido

Cimen. Cimen. por la cimentac.

(daN)

(m)

(daN.m)

(daN)

(m)

(daN.m)

(daN.m)

(daN/m3)

(m)

(m)

(daN.m)

3

Fin Línea

400 (L)

7,65

3.060

214,4

3,46

741,9

3.801,9

10

0,65

1,6

6.376,71

2

Angulo

250 (T)

7,75

1.937,5

175,4

3,41

598,4

2.535,9

10

0,56

1,5

4.253,67

1

Fin Línea

400 (L)

7,65

3.060

214,4

3,46

741,9

3.801,9

10

0,65

1,6

6.376,71

CALCULO DE ESFUERZOS VERTICALES SIN SOBRECARGA.

25ºC

Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m) Th(daN) F(m)

3x25
2-3

Al/54.6

18

1,9

18

292,5

0,07

257,8

0,08

225,2

0,1

194,8

0,11

167,7

0,13

144,6

0,15

Alm

Apoyo

Tipo

Esf.Vert. 0ºC

3x25
1-2

Al/54.6

(daN)
10

4,1

10

283,4

0,03

248,5

0,03

214,1

0,03

180,8

0,04

149,2

0,05

120,9

0,06

Alm

Vano

2-3

1-2

Conductor

3x25 Al/54.6
Alm
3x25 Al/54.6
Alm

Long.

Desni.

V.Reg.

(m)

(m)

(m)

30ºC
Th(daN)

35ºC
F(m)

Th(daN)

40ºC
F(m)

Th(daN)

45ºC
F(m)

Th(daN)

3

Fin Línea

35,7

2

Angulo

93

1

Fin Línea

-113,3

50ºC
F(m)

Th(daN)

F(m)

18

1,9

18

125,5

0,17

110,3

0,2

98,4

0,22

89

0,24

81,4

0,27

10

4,1

10

97

0,07

78,3

0,09

65,1

0,11

55,8

0,13

49,1

0,15

FLECHAS EN HIPOTESIS DE TRACCION MAXIMA.

Vano

Conductor

Longit.

(m)
2-3

1-2

3x25 Al/54.6
Alm
3x25 Al/54.6
Alm

Desni.

Vano

Hipótesis de Tensión Máxima

Regula.

15ºC+V

0ºC+V/3

0ºC+H

(m)

F(m)

F(m)

F(m)

(m)

18

1,9

18

0,22

0,11

10

4,1

10

0,1

0,04
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Iadm = 110 A
5.3.
5.3.1.

INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE AL POBLAT

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito

Resum de Fórmules

Ipcc = 1.83 kA

S'utilitzen les mateixes formules del punt "5.1.1."
5.3.2.

Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA

Resultats dels càlculs del quadre de comandament i protecció.

Datos

5.3.3.

- Metal: Cu

Taules resum de resultats

QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

- Estado pletinas: desnudas
Denominación

- nº pletinas por fase: 1

P.Cálculo Dist.Cálc.
(W)

(m)

Sección

I.Cálculo
(A)

(mm²)

I.Adm. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm)
(A)

(%)

(%)

Tubo,Canal,Band.

- Separación entre pletinas, d(cm): 10

DERIVACION IND.

14496

75

4x10+TTx10Cu

26.15

58

1.3

1.3

63

- Separación entre apoyos, L(cm): 25

HABITATGE POBLAT

14496

0.3

4x10Cu

26.15

54

0.01

1.3

32

C1 - C2 - C8 - C9

2547

0.3

4x6Cu

4.6

39

0

1.3

25

C1- Il·lu. interior

972

46.3

2x1.5+TTx1.5Cu

4.21

17.5

1.13

2.44

16

C2 - PC us general

1380

57.7

2x2.5+TTx2.5Cu

7.47

18

1.23

2.54

20

C8- Il·lu. exterior

720

55

2x6+TTx6Cu

3.12

53

0.23

1.53

50

C9- il·lu. garatge1

162

53.5

2x6+TTx6Cu

0.7

53

0.09

1.4

50

C9- il·lu. garatge2

162

53.5

2x6+TTx6Cu

0.7

53

0.09

1.4

50

C3 - C4 - C5

5016

0.3

4x10Cu

9.05

40

0

1.3

32

C3 - Cuina-forn

2500

9.2

2x6+TTx6Cu

13.53

31

0.27

1.57

25

C4 - Rentavaixelles

1250

8.7

2x2.5+TTx2.5Cu

6.77

18

0.31

1.61

20

C4 - Termo

1250

12.5

2x2.5+TTx2.5Cu

6.77

18

0.44

1.75

20

C4 - Rentadora

1250

12.5

2x2.5+TTx2.5Cu

6.77

18

0.44

1.75

20

C5- PC aux. cuina

750

9.5

2x6+TTx6Cu

4.06

31

0.08

1.38

25

C5- PC bany

600

13.3

2x2.5+TTx2.5Cu

3.25

18

0.22

1.52

20

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5
Pletina adoptada
- Sección (mm²): 24
- Ancho (mm): 12
- Espesor (mm): 2
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Cálculo electrodinámico
max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.83² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 435.929 <= 1200 kg/cm²
Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
Ical = 26.15 A
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C6 - C7

3500

0.3

4x6Cu

6.31

29

0

1.3

25

C6 - Calefacció

2250

15

2x6+TTx6Cu

12.18

31

0.4

1.7

25

C7 - Assecadora

1250

15

2x2.5+TTx2.5Cu

6.77

18

0.53

1.83

20

CURTCIRCUIT

Longitud

Denominación

(m)

Sección
(mm²)

Ikmaxi

P de C

(kA)

(kA)

Ikmaxf

Ikminf

Curva

(kA)

(A)

válida, xln

Lmáxima
(m)

Fase

DERIVACION IND.

75

4x10+TTx10Cu

23.111

25

1.83

443.19

32;C

HABITATGE POBLAT

0.3

4x10Cu

1.83

4.5

1.823

441.43

32;C

C1 - C2 - C8 - C9

0.3

4x6Cu

1.823

1.811

438.54

C1- Il·lu. interior

46.3

2x1.5+TTx1.5Cu

0.917

4.5

0.183

86.85

10;C

R

C2 - PC us general

57.7

2x2.5+TTx2.5Cu

0.917

4.5

0.229

126.55

16;C

S

C8- Il·lu. exterior

55

2x6+TTx6Cu

0.917

4.5

0.418

199.1

10;C

T

C9- il·lu. garatge1

53.5

2x6+TTx6Cu

0.917

4.5

0.424

202.11

10;C

T

C9- il·lu. garatge2

53.5

2x6+TTx6Cu

0.917

4.5

0.424

202.11

10;C

T

C3 - C4 - C5

0.3

4x10Cu

1.823

1.816

440.01

C3 - Cuina-forn

9.2

2x6+TTx6Cu

0.919

4.5

0.766

377.91

16;C

R

C4 - Rentavaixelles

8.7

2x2.5+TTx2.5Cu

0.919

4.5

0.632

320.51

16;C

T

C4 - Termo

12.5

2x2.5+TTx2.5Cu

0.919

4.5

0.556

286.51

16;C

S

C4 - Rentadora

12.5

2x2.5+TTx2.5Cu

0.919

4.5

0.556

286.51

16;C

T

C5- PC aux. cuina

9.5

2x6+TTx6Cu

0.919

4.5

0.762

376.18

25;C

S

C5- PC bany

13.3

2x2.5+TTx2.5Cu

0.919

4.5

0.542

280.25

16;C

R

C6 - C7

0.3

4x6Cu

1.823

1.811

439.07

C6 - Calefacció

15

2x6+TTx6Cu

0.917

4.5

0.691

346.44

25;C

T

C7 - Assecadora

15

2x2.5+TTx2.5Cu

0.917

4.5

0.515

267.47

16;C

S
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Situación Estudiada / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0%

Situación Estudiada / Lista de luminarias
5 Pieza

C&G CARANDINI S.A. TOP.GEN2.A.L04A
Tango floodlighting luminaire
N° de artículo: TOP.GEN2.A.L04A
Flujo luminoso (Luminaria): 3712 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3712 lm
Potencia de las luminarias: 53.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 26 67 97 100 100
Lámpara: 1 x LED 4000LM - AMBER (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

2 Pieza

C&G CARANDINI S.A. TOP.GEN2.A.L05A
Tango floodlighting luminaire
N° de artículo: TOP.GEN2.A.L05A
Flujo luminoso (Luminaria): 4949 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4949 lm
Potencia de las luminarias: 61.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 26 67 97 100 100
Lámpara: 1 x LED 5000LM - AMBER (Factor de
corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

20 Pieza

C.&G.CARANDINI S.A.U.
Dispone de una imagen
UBL_1_A_S_L0A_AMA1A UBL
de la luminaria en
N° de artículo: UBL_1_A_S_L0A_AMA1A Flujo
nuestro catálogo de
luminoso (Luminaria): 2923 lm
luminarias.
Flujo luminoso (Lámparas): 2922 lm
Potencia de las luminarias: 28.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 25 63 96 100 100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).

5 Pieza

C.&G.CARANDINI S.A.U.
Dispone de una imagen
UBL_1_A_S_L0A_AMA1A UBL
de la luminaria en
N° de artículo: UBL_1_A_S_L0A_AMA1A Flujo
nuestro catálogo de
luminoso (Luminaria): 3711 lm
luminarias.
Flujo luminoso (Lámparas): 3710 lm
Potencia de las luminarias: 37.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 25 63 96 100 100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).

3 Pieza

C.&G.CARANDINI UBL_1_A_S_L04A_AMM3
Dispone de una imagen
Urbalite Roadway luminaire
de la luminaria en
N° de artículo: UBL_1_A_S_L04A_AMM3
nuestro catálogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 3722 lm
luminarias.
Flujo luminoso (Lámparas): 3725 lm
Potencia de las luminarias: 37.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32 64 94 100 100
Lámpara: 1 x L03A (Factor de corrección 1.000).

Escala 1:3237

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

5

2

2

3

20

4

5

5

3

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3712

3712

53.0

4949

4949

61.0

C&G CARANDINI S.A. TOP.GEN2.A.L04A
Tango floodlighting luminaire (1.000)
C&G CARANDINI S.A. TOP.GEN2.A.L05A
Tango floodlighting luminaire (1.000)
C.&G.CARANDINI S.A.U.
UBL_1_A_S_L0A_AMA1A UBL 
1.000)
C.&G.CARANDINI S.A.U.
UBL_1_A_S_L0A_AMA1A UBL (1.000)
C.&G.CARANDINI
UBL_1_A_S_L04A_AMM3 Urbalite
Roadway luminaire (1.000)

*Especificaciones técnicas modificadas

Total:

2923

2922

28.7

3711

3710

37.3

3722

3725

37.3

116630

Total:

116623 1259.3
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21.11.2019
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Situación Estudiada / Luminarias (lista de coordenadas)

Situación Estudiada / Luminarias (lista de coordenadas)

C&G CARANDINI S.A. TOP.GEN2.A.L04A Tango floodlighting luminaire

C&G CARANDINI S.A. TOP.GEN2.A.L05A Tango floodlighting luminaire

3712 lm, 53.0 W, 1 x 1 x LED 4000LM - AMBER (Factor de corrección 1.000).

4949 lm, 61.0 W, 1 x 1 x LED 5000LM - AMBER (Factor de corrección 1.000).

N°

Posición [m]

1

X
592.792

Y
589.329

Z
3.500

X
25.0

2

607.135

595.472

3.500

20.0

3

593.441

604.179

3.500

25.0

4

593.421

616.547

3.500

5

594.035

626.990

3.500

Rotación [°]
Y
0.0

N°
Z
-92.3

5.0

-162.3

0.0

-92.0

25.0

0.0

-92.0

25.0

0.0

-92.0

Página 5

Posición [m]

1

X
607.825

Y
622.945

Z
3.500

X
20.0

2

607.900

600.200

3.500

20.0

Rotación [°]
Y
0.0
0.0

Z
-87.3
-67.3

Página 6

CAR2019-505 PANTANO DE LA BAELLS

CAR2019-505 PANTANO DE LA BAELLS
21.11.2019

21.11.2019
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Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por
Teléfono
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Situación Estudiada / Luminarias (lista de coordenadas)

Situación Estudiada / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. UBL_1_A_S_L0A_AMA1A UBL

C.&G.CARANDINI S.A.U. UBL_1_A_S_L0A_AMA1A UBL

2923 lm, 28.7 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

3711 lm, 37.3 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N°

Posición [m]

1

X
638.466

Y
535.269

Z
3.500

X
10.0

2

656.329

521.849

3.500

10.0

3

663.575

536.694

3.500

10.0

4

670.449

550.995

3.500

10.0

5

662.936

560.610

3.500

5.0

6

645.800

562.000

3.500

7

629.610

563.102

8

622.901

545.106

9

596.776

10

604.112

11
12
13
14

Rotación [°]
Y
0.0

N°
Z
-50.0

0.0
0.0

Posición [m]

Rotación [°]
Y
0.0

1

X
927.321

Y
553.578

Z
3.500

X
10.0

36.5

2

929.654

539.994

3.500

5.0

0.0

-68.7

65.5

3

937.003

523.318

3.500

5.0

0.0

-10.6

0.0

63.0

4

947.914

551.363

3.500

5.0

0.0

159.4

0.0

-178.0

5

944.048

537.272

3.500

0.0

0.0

74.4

5.0

0.0

178.0

3.500

10.0

0.0

177.0

3.500

10.0

0.0

-4.5

546.810

3.500

10.0

0.0

-4.5

558.169

3.500

10.0

0.0

-169.5

611.168

578.178

3.500

10.0

0.0

-55.8

1036.797

542.062

3.500

5.0

0.0

-160.0

1022.728

537.174

3.500

5.0

0.0

-160.0

1013.154

528.342

3.500

5.0

0.0

-110.0

15

627.535

538.741

3.500

10.0

0.0

-20.0

16

613.163

566.833

3.500

10.0

0.0

-119.5

17

623.771

576.289

3.500

10.0

0.0

116.8

18

610.426

545.966

3.500

10.0

0.0

-3.0

19

648.000

525.700

3.500

10.0

0.0

-45.0

20

628.627

563.473

3.500

0.0

5.0

87.0

Página 7

Z
-60.0

Página 8

CAR2019-505 PANTANO DE LA BAELLS

CAR2019-505 PANTANO DE LA BAELLS
21.11.2019

21.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Situación Estudiada / Luminarias (lista de coordenadas)

Situación Estudiada / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

C.&G.CARANDINI UBL_1_A_S_L04A_AMM3 Urbalite Roadway luminaire
3722 lm, 37.3 W, 1 x 1 x L03A (Factor de corrección 1.000).

N°

Posición [m]

Rotación [°]
Y
0.0

Escala 1 : 3237

1

X
919.598

Y
570.885

Z
3.500

X
0.0

Z
135.0

2

1002.650

525.074

3.500

0.0

0.0

-20.0

3

673.544

562.399

3.500

0.0

0.0

45.0

Lista de superficies de cálculo
N°

Designación

Tipo

Trama

Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

perpendicular

36 x 7

18

6.38

27

0.360

0.237

perpendicular

25 x 23

17

5.00

47

0.287

0.107

3

Zona peatonal supercifie
Este
Zona peatonal supercifie
Oeste
Vial acceso

perpendicular

15 x 4

17

5.04

47

0.291

0.107

4

Embarcadero

perpendicular

4 x 14

7.24

3.81

17

0.526

0.230

5

Vial

perpendicular

14 x 7

16

5.05

45

0.318

0.113

6

Vial hacia coronación
Zona circulación saliente
coronación
Zona peatonal saliente
coronación

perpendicular

24 x 3

19

7.11

42

0.367

0.169

perpendicular

10 x 6

17

7.61

32

0.455

0.235

perpendicular

12 x 6

20

8.13

36

0.400

0.225

1
2

7
8

Resumen de los resultados
Tipo
perpendicular
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Cantidad

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

8

17

3.81

47

0.23

0.08
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CAR2019-505 PANTANO DE LA BAELLS
21.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

21.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Situación Estudiada / Rendering (procesado) en 3D

Situación Estudiada / Rendering (procesado) de colores falsos
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CAR2019-505 PANTANO DE LA BAELLS
21.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

21.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Situación Estudiada / Previsualización Ray-Trace 1

Situación Estudiada / Previsualización Ray-Trace 2
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CAR2019-505 PANTANO DE LA BAELLS
21.11.2019

21.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Situación Estudiada / Zona peatonal supercifie Este / Isolíneas (E, perpendicular)

Situación Estudiada / Zona peatonal supercifie Oeste / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 225
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(1014.316 m, 526.591 m, 0.000 m)

Valores en Lux, Escala 1 : 394

Trama: 36 x 7 Puntos
Em [lx]
18

Emin [lx]
6.38

Emax [lx]
27

Emin / Em
0.360

Emin / Emax
0.237

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(622.846 m, 544.838 m, 0.000 m)

Trama: 25 x 23 Puntos
Em [lx]
17
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Emin [lx]
5.00

Emax [lx]
47

Emin / Em
0.287

Emin / Emax
0.107
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CAR2019-505 PANTANO DE LA BAELLS
21.11.2019

21.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Situación Estudiada / Vial acceso / Isolíneas (E, perpendicular)

Situación Estudiada / Embarcadero / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 342

Valores en Lux, Escala 1 : 221

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(602.850 m, 601.211 m, 1.000 m)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(616.549 m, 601.433 m, 0.000 m)

Trama: 15 x 4 Puntos

Trama: 4 x 14 Puntos

Em [lx]
17

Emin [lx]
5.04

Emax [lx]
47

Emin / Em
0.291

Emin / Emax
0.107
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Em [lx]
7.24

Emin [lx]
3.81

Emax [lx]
17

Emin / Em
0.526

Emin / Emax
0.230
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21.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Situación Estudiada / Vial / Isolíneas (E, perpendicular)

Situación Estudiada / Vial hacia coronación / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 347
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(661.918 m, 555.299 m, 0.000 m)

Trama: 24 x 3 Puntos
Em [lx]
19

Emin [lx]
7.11

Emax [lx]
42

Emin / Em
0.367

Emin / Emax
0.169

Valores en Lux, Escala 1 : 325
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(613.485 m, 571.654 m, 1.000 m)

Trama: 14 x 7 Puntos
Em [lx]
16

Emin [lx]
5.05

Emax [lx]
45

Emin / Em
0.318

Emin / Emax
0.113
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CAR2019-505 PANTANO DE LA BAELLS
21.11.2019

21.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Situación Estudiada / Vial hacia coronación / Tabla (E, perpendicular)

Situación Estudiada / Vial hacia coronación / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(661.918 m, 555.299 m, 0.000 m)

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(661.918 m, 555.299 m, 0.000 m)

5.144

/

/

/

22

18

13

9.39

7.31

7.11

8.42

5.144

13

15

16

15

11

9.22

8.88

11

15

19

3.086

/

/

32

30

25

17

11

7.38

7.67

10

3.086

18

24

25

22

14

9.90

9.08

13

20

27

1.029

33

33

30

28

/

/

/

/

/

/

1.029

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

m

1.010

3.029

5.048

7.067

9.086

11.105

13.124

15.143

17.162

19.181

m

21.200

23.219

25.238

27.257

29.276

31.295

33.314

35.333

37.352

39.371

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 24 x 3 Puntos

Trama: 24 x 3 Puntos

Em [lx]
19

Emin [lx]
7.11

Emax [lx]
42

Emin / Em
0.367

Emin / Emax
0.169
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Em [lx]
19

Emin [lx]
7.11

Emax [lx]
42

Emin / Em
0.367

Emin / Emax
0.169
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21.11.2019

21.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Situación Estudiada / Vial hacia coronación / Tabla (E, perpendicular)

Situación Estudiada / Zona circulación saliente coronación / Isolíneas (E,

perpendicular)
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(661.918 m, 555.299 m, 0.000 m)

5.144

27

28

/

/

3.086

40

42

33

20

1.029

/

/

37

/

m

41.390

43.409

45.428

47.447

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 24 x 3 Puntos
Em [lx]
19

Emin [lx]
7.11

Emax [lx]
42

Emin / Em
0.367

Emin / Emax
0.169

Valores en Lux, Escala 1 : 261
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(928.125 m, 553.668 m, 0.000 m)

Trama: 10 x 6 Puntos
Em [lx]
17
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Emin [lx]
7.61

Emax [lx]
32

Emin / Em
0.455

Emin / Emax
0.235
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il.luminació vial pressa
22.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

il.luminació vial pressa

0.1metro de TIRA LED Y PERFIL LLA3528WW3024H CRI80 24V IP67 3000K CATALOGO
0.1metro de TIRA LED Y PERFIL LLA3528WW3024H CRI80 24V IP67 3000K / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50 82 96 100 127

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Contacto:
N° de encargo:
Empresa:
N° de cliente:

Fecha: 22.11.2019
Proyecto elaborado por:
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il.luminació vial pressa

il.luminació vial pressa
22.11.2019

22.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

TIRA CONTÍNUA LED BILATERAL / Datos de planificación

TIRA CONTÍNUA LED BILATERAL / Lista de luminarias
600 Pieza

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 10.5%

0.1metro de TIRA LED Y PERFIL
LLA3528WW3024H CRI80 24V IP67 3000K
CATALOGO 0.1metro de TIRA LED Y PERFIL
LLA3528WW3024H CRI80 24V IP67 3000K
N° de artículo: CATALOGO
Flujo luminoso (Luminaria): 89 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 70 lm
Potencia de las luminarias: 2.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50 82 96 100 127
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 0.500).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

Escala 1:250

Lista de piezas - Luminarias
N°

1

Pieza

600

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

89

70

2.0

0.1metro de TIRA LED Y PERFIL
LLA3528WW3024H CRI80 24V IP67 3000K
CATALOGO 0.1metro de TIRA LED Y
PERFIL LLA3528WW3024H CRI80 24V
IP67 3000K (0.500)
Total:

53384

Total: 42000 1200.0
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il.luminació vial pressa

il.luminació vial pressa
22.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

22.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

TIRA CONTÍNUA LED BILATERAL / Superficie de cálculo (sumario de

TIRA CONTÍNUA LED BILATERAL / Rendering (procesado) en 3D

resultados)

Escala 1 : 250
Lista de superficies de cálculo
N°
1
2

Designación
Superficie de
cálculo 1
Superficie de
cálculo 1

Tipo

Trama

Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

perpendicular

64 x 16

36

24

68

0.652

0.348

perpendicular

128 x 16

133

77

174

0.578

0.442

Resumen de los resultados
Tipo
perpendicular

Cantidad

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

2

59

24

174

0.40

0.14
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il.luminació vial pressa

il.luminació vial pressa
22.11.2019

22.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

TIRA CONTÍNUA LED BILATERAL / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E,

TIRA CONTÍNUA LED BILATERAL / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E,

perpendicular)

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(5.000 m, 1.807 m, 0.100 m)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(5.000 m, 1.807 m, 0.100 m)

Trama: 64 x 16 Puntos
Em [lx]
36

Emin [lx]
24

Emax [lx]
68

Emin / Em
0.652

Emin / Emax
0.348
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Trama: 64 x 16 Puntos
Em [lx]
36

Emin [lx]
24

Emax [lx]
68

Emin / Em
0.652

Emin / Emax
0.348
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il.luminació vial pressa

il.luminació vial pressa
22.11.2019

22.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

TIRA CONTÍNUA LED BILATERAL / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E,

TIRA CONTÍNUA LED BILATERAL / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E,

perpendicular)

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(5.000 m, 0.231 m, 0.240 m)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(5.000 m, 0.231 m, 0.240 m)

Trama: 128 x 16 Puntos
Em [lx]
133

Emin [lx]
77

Emax [lx]
174

Emin / Em
0.578

Emin / Emax
0.442
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Trama: 128 x 16 Puntos
Em [lx]
133

Emin [lx]
77

Emax [lx]
174

Emin / Em
0.578

Emin / Emax
0.442
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il.luminació vial pressa
22.11.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

TIRA CONTÍNUA LED BILATERAL / Trama de cálculo 1 / Resumen

Escala 1 : 250
Posición: (14.963 m, 4.108 m, 1.000 m)
Tamaño: (20.000 m, 4.600 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 13 x 3 Puntos
Sumario de los resultados
N°

Tipo

1
2

perpendicular
semicil., 0.0°

3

cil.

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

4.97
23

3.27
20

6.26
24

0.66
0.89

0.52
0.86

/
/

0.000
1.000

/
/

23

22

24

0.95

0.92

/

1.000

/

Eh m /Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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ANNEX 08:
CONTROL I AUTOMATITZACIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Annex 08. Control i automatització
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Annex 08. Control i automatització

1.

OBJECTE

La regulació DALI està basada en l’estàndard UNE-EN 62386 i és totalment compatible amb
lluminària LED per mitjà de fonts d’alimentació.

L’objecte del present annex és definir i detallar el sistema de funcionament, telecomandament i
control de la nova instal·lació d’enllumenat i dels equips que formen part d’ella.

2.

INTRODUCCIO

Per a la renovació d’enllumenat exterior a la zona de la coronació, s’han tingut en compte els
criteris d’eficiència energètica i contaminació lumínica d’aplicació. La presa es considera com a
zona amb protecció E1.
Imatge 01. Esquema de control sistema DALI

Tenint en compte això s’ha optat per la instal·lació amb control DALI de lluminàries tipus tira
LED al llarg de tota el coronament de la presa.
3.
3.1.

DESCRIPCIO DEL SISTEMA I COMPONENTS
SISTEMA DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) és un protocol de comunicació de control
bidireccional en el qual la informació va des d’un controlador fins als equips d’il·luminació, que
executen les ordres (sistema master-slave)
Aquest sistema permet la regulació del flux lluminós d‘una lluminària o conjunt de lluminàries
d’un mode senzill. A més, permet el control d’encès i apagat de forma automàtica, mitjançant
sensors de lluminositat o programació manual.
Per a la seva instal·lació només és necessària l’adició d’un cable extra de dos fils a mode de bus
de control, per on s’envia la senyal digital amb valor comprès entre 16 i 17 V. Aquesta senyal
Imatge 02. Esquema d’alimentació de lluminàries LED amb control DALI

s’encarrega de gestionar la quantitat de llum o color que entrega la lluminària.
El sistema també permet discriminar entre lluminàries, ja que el seu control es fa mitjançant les
direccions que ocupen les lluminàries en el bus. La quantitat màxima de lluminàries és de 64 i es
poden agrupar com a màxim en 16 grups.

3.2.

COMPONENTS DEL SISTEMA

El sistema complet està compost per un controlador DALI, un repetidor de senyal, sensors de lluminositat,
fonts d’alimentació i lluminàries tipus LED.

2
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Controlador DALI

Repetidor de senyal

Aquesta unitat és la encarregada del control de sistemes DALI amb direccionalitat digital.

L’unitat repetidora de senyal s’encarrega de l’amplificació de senyal del controlador DALI,

Proporciona alimentació i control de bus per a dos busos DALI independents de fins a 64

permetent que la comunicació controlador-lluminàries sigui més fiable i robusta.

lluminàries cadascun. La unitat també proporciona connexions directes i alimentació per als
següents dispositius: Sensors de presencia, sensors de llum diürna, receptors IR i dispositius

Característiques principals:

QS.

-

Utilitzat en l’amplificació de senyal DALI.

Característiques principals:

-

Extensió de la línia DALI de 300 a 600 m.

-

Proporció d’alimentació per un o dos busos DALI ( fins a 250 mA per bus).

-

Possibilitat de connexió en xarxa amb diversos repetidors.

-

Cada bus DALI controla fins a 16 zones Alimentació de corrent a través de la línia DALI.

-

Alimentació de corrent a través de la línia DALI.

-

Memòria de retenció de la programació en cas d’interrupció en l’alimentació.

-

Possibilitat de muntatge en armari de connexions.

-

Configuració predeterminada. No requereix posada en marxa.

-

4 entrades per a sensors de control automàtics.

-

Alimentació 220-240 V, 50/60 Hz, corrent màx. 100 mA.

Imatge 04. Repetidor de senyal de control de sistema DALI

Sensor de lluminositat
Sensor de lluminositat diürna dissenyat específicament pel treball amb mòduls de control DALI.
Per a mantenir un nivell de llum específic, permet el sistema de control automàtic de les
lluminàries quan la llum ambient no és suficient dintre dels paràmetres definits.
Imatge 03. Controlador DALI
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Porta un sensor infraroig integrat que permet l’accés al sistema per a un control i programació

-

Compatible amb lluminàries LED

-

Carcassa metàl·lica amb terra funcional

-

Protecció IP67

-

Consum en standby <0,5 W

-

Tensió de treball des de 100 a 360 VAC

-

Alimentació a lluminàries de fins a 150 W

avançat a gust de l’usuari.
Característiques:
-

Fàcil muntatge
Calibratge de sensibilitat mitjançant el sistema de control
Tensió de funcionament: 20 VDC

-

Senyal analògica: 5 mA

-

Sortida infraroig: 0-20 VDC

Imatge 06. Font d’alimentació per a lluminàries LED controlada per sistema DALI

Taula resum de components
Component
Imatge 05. Sensor de lluminositat diürna per a control DALI

Font d’alimentació

Quantitat (uds.)

Controlador DALI

1

Repetidor de senyal

1

Sensor de lluminositat

1

Font d’alimentació

31

Fonts d’alimentació per a lluminàries tipus tira LED, controlades per sistema DALI d’il·luminació.
Característiques :
-

Mode sortida de corrent constant
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Lluminàries tira LED de 10 m

62

Taula 01. Taula resum del equipaments necessaris per a l’enllumenat de la coronació

4.

INSTAL·LACIO DELS EQUIPS

La instal·lació de l’equip de control DALI es farà dintre de la cambra de Baixa Tensió a la zona
d’edificis auxiliars de la presa.
El repetidor de senyal es col·locarà en l’inici del coronament de la presa, dintre d’una caixa
estanca al primer registre disponible, juntament amb el sensor.
Les fonts d’alimentació es col·locaran als registres (separats uns 20 m cadascun) i alimentaran a
dos tires LED de 10 m cadascun. Es col·locaran fins a un total de 31.
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1.

OBJECTE

L’objecte del present annex és la determinació de les diferents fases d’obra, així com els processos

b. Retirada dels fanals dels accessos.
c. Manteniment en servei i reserva les canalitzacions, per una futura instal·lació elèctrica per
aquestes.

constructius de les mateixes que garanteixin la seva correcta execució amb les màximes garanties de
seguretat pels treballadors i tercers, i amb les mínimes afectacions possibles.
L’abast del projecte de FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA

5. Reforma de l’enllumenat exterior a la zona dels jardins i embarcament, amb la instal·lació de
lluminàries que compleixin els requisits d’eficiència energètica i contaminació lumínica d’aplicació.

PRESA DE LA BAELLS és el següent:


Reforma i adequació d’instal·lacions elèctriques per la seva legalització (quadres etc).



Reforma de la instal·lació elèctrica interior d’edificis (estesa de cable de terra fins les bases
d’endolls).



Reforma de la instal·lació d’enllumenat exterior de la presa.



Retirada de la instal·lació elèctrica antiga de l’interior de la presa, amb el conseqüent estudi de
seguretat i salut, atès a les grans pendents de les escales en algunes zones de la presa.



Adequació a normativa de les instal·lacions elèctriques de tractament d’aigua.



Subministrament elèctric alternatiu per l’accionament de comportes



Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i la casa annexa

6. Reforma de l’enllumenat exterior a la zona del coronament i aparcament amb la instal·lació de
lluminàries que compleixin els requisits d’eficiència energètica i contaminació lumínica..
7. Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i casa annexa.
8. Reforma instal·lació elèctrica a l’interior de la casa d’administració i casa annexa
9. Actuacions al poblat.
a. Derivació individual: estesa de nova línia elèctrica des del quadre de comptadors fins
l’habitatge en ús del poblat.
b.

Reforma de la instal·lació interior de l’habitatge segons el REBT, instal·lació de
l’enllumenat interior de dos garatges i enllumenat exterior en la façana dels edificis

10. Reforma de les instal·lacions de bombeig i tractament d’aigua.
a. Reforma de les instal·lacions de bombeig (caseta pou).

2.

INTRODUCCIÓ

Dintre de l’abast del projecte les actuacions a realitzar seran les següents:
1. Execució de rasa per a l’estesa del nou cablejat.

b. Reforma de les instal·lacions de tractament d’aigua (casetes ETAP actual i deixar
preparada la caseta ETAP futura).
c. Nova línia aèria per alimentació del quadre elèctric de la ETAP futura des del quadre
general de baixa tensió.

2. Trasllat del quadre d’indicadors i estesa de nova línia des del quadre general de baixa tensió.
11. Sistema de subministrament elèctric alternatiu per l’alimentació elèctrica de les comportes dels
3. Nou subministrament elèctric des del quadre general de baixa tensió fins als lavabos púbics.
4. Actuacions en l’accés i camí d’accés a la presa:
a. Reforma de la lluminària amb sensor de presència a la porta d'accés de la presa.

desguassos de fons i mig fons i bombes de buidatge, amb grup electrogen portàtil.
12. Retirada de la instal·lació antiga de l'interior de la presa
13. Retirada de caixa i línia aèria d’alimentació d’una instal·lació en desús situada a la part posterior
de l'edifici auxiliar de la presa.
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14. Legalització:

3.

a. Elaborar projecte per a la legalització de les noves instal·lacions abast del present

FASES DE L’OBRA
ZONA: CAMÍ D’ACCÉS A LA PRESA

3.1.

projecte constructiu.
Nou enllumenat a la porta d’accés a la presa i al camí d’accés.
b. Inspecció de la instal·lació per part d’una Entitat d’Inspecció i Control.
c. Tramitació de la legalització de la instal·lació segons instrucció de la Direcció General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 9/2012, de 5 de juliol.

Per a complir els requisits d’eficiència energètica i contaminació lumínica corresponents a la zona on està
situada la presa de la Baells, la solució adoptada ha sigut la instal·lació d’una nova lluminària a la porta
d’accés a la presa amb tecnologia LED i treure les lluminàries del vial d’accés.
La lluminària nova s’alimentarà del quadre existent per subministrament elèctric de la porta motoritzada.

Aquestes actuacions es realitzaran en diferents zones de la presa, de forma que algunes es poden
realitzar de forma simultània sense interferir en la resta dels treballs. Les zones on es realitzen dites

Les actuacions a realitzar seran les següents:

actuacions son els següents:


Zona del camí d’accés a la presa



Zona de edificis annexos a la presa, embarcador i jardins.



Instal·lació de lluminària a la porta d’accés.



Retirada de les lluminàries i bàculs antics del camí d’accés a la presa.



Per a futures instal·lacions, s'inspeccionarà i netejarà la canalització existent a la calçada.

La retirada dels bàculs i lluminàries es realitzarà amb la maquinaria adequada (camió, grua, etc.). S'haurà


Zona coronament



Zona casa administració i casa annexa



Zona del poblat



Zona de bombeig



Zona de tractament de aigües



Zona interior de la presa

d'efectuar el transport fins a un magatzem designat o abocador corresponent.

ZONA: EDIFICIS ANNEXOS A LA PRESA, EMBARCADOR I JARDINS

3.2.

Retirada de caixa i línia aèria d’alimentació d’una instal·lació en desús situada a la part posterior
de l'edifici auxiliar de la presa.

Tenint en compte les

actuacions a realitzar, les zones on es desenvolupen les obres, les màximes

Es tracta d'una retirada de cable aeri i caixa de derivació sense necessitat d'aprofitament. No obstant això,
és possible la necessitat d'ús d'algun equip auxiliar per retirar la línia, com una petita cistella elevadora.

Execució de rasa per l’estesa del nou cablejat.

garanties de seguretat pels treballadors i tercers, i les mínimes afectacions possibles, es proposen les
fases de obra que es descriuen a continuació:

S’executarà una nova canalització soterrada des de la cambra de BT per l’estesa del nou cablejat fins als
corresponents receptors:


Nova línia d’alimentació dels lavabos públics i il·luminació de la zona de jardins i embarcador.



Nova línia d’alimentació del quadre de senyalització des del QGBT fins a la seva nova ubicació a
l’oficina de l’edifici annex a la presa.



Nova estesa de cable per l’enllumenat exterior al coronament de la presa.
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En la mesura de lo possible el traçat anirà paral·lel a la canalització actual i la rasa tindrà una amplada de

Per facilitar el manteniment, es substituirà la lluminària antiga sobre bàcul per una nova amb bàculs de

400 mm. L’execució de la canalització soterrada complirà amb els requisits de la ITC BT 21.

alçada inferior a 3,5 m, de manera que es pugui accedir-hi utilitzant una escala de mà i mantenint el peu

En les canalitzacions soterrades, els tubs protectors seran conformes al que estableix la norma UNE-EN
50.086 2-4. Les seves característiques mínimes seran, per a les instal·lacions ordinàries, les indicades a

de l'operari a una alçada inferior a 2 m.
El cable d’alimentació s’estendrà sota tub per les noves rases i tubs instal·lats en la fase anterior.

la taula 8 de la ITC BT 21.
Es delimitaran la zona de treball al llarg de tota la rasa lateralment mitjançant panells direccionals,
barreres tipus New Jersey, tanques, balises, etc.. En els talls mòbils la senyalització anirà desplaçant

ZONA: CORONAMENT

3.3.

simultàniament complint en tot moment les normes de seguretat.
Pel pas de personal de la presa a les oficines es disposaran passarel·les quan sigui necessari pel pas

Estesa de cable: zona coronament

sobre les rases. Aquestes passarel·les seran de resistència adequada, d'un ample mínim de 150 cm i

La solució adoptada és l’estesa del cable pel subministrament elèctric d’alimentació de l’enllumenat

dotades en el seu contorn de baranes.

exterior a la zona de la corona serà sota tub d’instal·lació superficial a la barana rígida de formigó.

Trasllat del quadre d’indicadors.

Es descarta l’aprofitament de la canalització existent al interior de la barana rígida de formigó pel fet que

Trasllat del quadre d’indicadors des de la sala de menjador fins a la seva ubicació actual a les oficines de

les canalitzacions actuals contenen amiant.

l’edifici auxiliar de la presa i estesa de nova línia des del quadre general de baixa tensió per les
canalitzacions en rasa de nova execució.

Reforma de l’enllumenat exterior a la zona dels jardins i embarcament,
La reforma de l’enllumenat a la zona dels jardins i embarcament consistirà en la instal·lació de lluminàries
que compleixin els requisits d’eficiència energètica i contaminació lumínica d’aplicació. La presa es
considera com a zona amb protecció E1.
Les lluminàries seran amb tecnologia LED. S’aprofitaran les façanes d’ambdós edificis (lavabos públics i

Imatge 02. Instal·lació de tub superficial en barana.

embarcador) per a la col·locació de les lluminàries.
El cable d’alimentació s’estendrà sota tub per les noves rases i tubs instal·lats en la fase anterior.



El tub perforarà el registre, que sobresurt 8 cm aproximadament, deixant la canalització existent
darrere de la nova.

Reforma de l’enllumenat exterior a la zona edificis auxiliars annexos a la presa
La reforma de l’enllumenat a la zona dels edificis annexos a la presa consistirà en la instal·lació de
lluminàries que compleixin els requisits d’eficiència energètica i contaminació lumínica d’aplicació. La
presa es considera com a zona amb protecció E1.
Es substituiran els focus de les façanes dels edificis annexos a la presa per altres amb tecnologia LED.
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Els dispositius de lectura dels equips de mesura s’instal·laran a una altura compresa entre 0,7 i 1,8 m.
El tram d’embrancament sobre la façana de l’edifici es protegirà amb tub rígid de les característiques que
indica la taula 2 de la ICT-BT-11, es prendran mesures per evitar l’emmagatzematge d’aigua en aquests
tubs de protecció.
Les dues derivacions individuals entraran a l’edifici per un passa tubs a la càmera bufa, d’aquí un tub
anirà fins a la casa d’administració i un altre tub fins la casa annexa (segons plànols). Finalment es
col·locaran per a cada edifici la caixa per a l’interruptor de control de potència i els dispositius de
comandament i protecció.
Imatge 03. Perforació del registre per el pas del tub.
Reforma de d’instal·lació elèctrica a l’interior de la casa annexa a la casa d’administració.
Reforma de l’enllumenat exterior a la zona del coronament.
a. Quadre elèctric de comandament i protecció
La reforma de l’enllumenat a la zona del coronament i aparcament consistirà en la instal·lació de
lluminàries que compleixin els requisits d’eficiència energètica i contaminació lumínica d’aplicació. La

S’instal·larà a l'interior de l’habitatge un nou quadre elèctric de comandament i protecció i interruptor de

presa es considera com a zona amb protecció E1.

control de potència ICP. Es considera un grau d’electrificació elevat, amb una previsió de càrrega de

Actualment l’enllumenat a la zona del coronament està fora de servei.

9.200 W.

Es retiraran els bàculs i lluminàries existents i es col·locarà un nou enllumenat exterior, consistent en la

El quadre amb els dispositius generals de comandament i protecció i ICP es situaran al costat de la porta

instal·lació d'una tira LED a 1 m d'altura aproximadament en ambdós costats del vial de la corona.

d'entrada. Les envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3, amb un

Durant l’execució dels treballs es delimitarà la zona impedint l'accés de visitants. No es realitzaran treballs

grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.

en els dos costats del coronament simultàniament.
b. Distribució de circuits i aparellatge
3.4.

ZONA: CASA D’ADMINISTRACIÓ I CASA ANNEXA

Les actuacions a realitzar són:
Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i casa annexa

Les bases d'endolls a l’interior del habitatge són de tipus Schuko, es realitzarà l’estesa de nou cable de
terra fins els receptors. El conductor de terra serà flexible del tipus H07V-K.

Reforma de d’instal·lació elèctrica a l’interior de la casa d’administració.

La nova escomesa s’executarà amb un nou traçat aeri des del pal de formigó, on està la actual conversió
aeri-subterrània, fins a la façana de l’edifici. Per baixar sota tub per façana fins el nou CPM.

a. Quadre elèctric de comandament i protecció

Es tracta de dos usuaris alimentats de la mateixa línia elèctrica, per tant, la solució proposada consisteix

S’instal·larà a l'interior de l’habitatge un nou quadre elèctric de comandament i protecció i interruptor de

en la instal·lació de una caixa doble de protecció i mesura (CPM) a la façana del edifici, incloent els dos

control de potència ICP. Es considera un grau d’electrificació elevat, amb una previsió de càrrega de

comptadors i fusibles de protecció.

9.200 W.
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b. Reforma de la instal·lació interior de l’habitatge.

Els quadres amb els dispositius generals de comandament i protecció i ICP es situaran al costat de la
porta d'entrada. Les envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3,
amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.

S’instal·larà a l'interior de la casa en ús del poblat un nou quadre elèctric de comandament i protecció i
interruptor de control de potència ICP amb un grau d’electrificació elevat, per tant amb una previsió de
càrrega de 9.200 W.

b. Distribució de circuits i aparellatge
Els quadres amb els dispositius generals de comandament i protecció i ICP es situaran al costat de la
Les bases d'endolls a l’interior del habitatge són de tipus Schuko, es realitzarà l’estesa de nou cable de

porta d'entrada. Les envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3,

terra fins els receptors. El conductor de terra serà flexible del tipus H07V-K.

amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.

A més, la ubicació del nou quadre de comandament i protecció de la casa d’administració és diferent a

L’enllumenat exterior es farà amb la instal·lació de focus a la façana de l’edifici i a la porta d’entrada al

l’actual com a quadre únic entre les dos habitatges. Per aquesta raó s'han previst en el pressupost del

garatge, el total de punts de llum no excedirà de 4 i estaran alimentats des del mateix quadre de

present projecte partides de nou cable elèctric i tub per a la distribució dels mateixos a l'interior de

comandament i protecció de l’habitatge. En aquest cas, la instal·lació de l'enllumenat a l'exterior de dit

l'habitatge.

habitatge es realitzarà segons el que prescriu la ITC-BT-25. Tant mateix, la il·luminació interior al garatge
penjarà del quadre de comandament de la casa.

3.5.

ZONA: POBLAT
ZONA: INSTAL·LACIONS DE BOMBEIG (CASETA POU)

3.6.
Les actuacions a realitzar al poblat són:

Es actuacions a realitzar són les següents:
a. Derivació individual:

Substitució de línia elèctrica de la derivació individual pel subministrament elèctric de l’habitatge en ús del

Desmuntatge del quadre existent i el muntatge d’un de nou que compleixi amb els requeriments
del REBT (RD 842/2002) i les instruccions tècniques corresponents.

poblat des de l’edifici de comptadors. L’estesa es farà sota tub en nova canalització soterrada des del
quadre de comptadors fins l’habitatge.



Substitució de l’actual enllumenat per un del mateix tipus però LED. Es renovarà també
l’enllumenat d’emergència de l’estació. Les actuals preses de corrent es canviaran per endolls

Es delimitarà lateralment la zona de treball al llarg de tota la rasa mitjançant barreres tipus New Jersey,

tipus Shuko de base 16 A 2 P + T. S’emprarà cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS) per a tota la instal·lació.

tanques, etc.. En els talls mòbils la senyalització s’anirà desplaçant simultàniament complint en tot


moment les normes de seguretat.

Revisar, i reparar si és necessari, les connexions equipotencials dels equips instal·lats.

Es disposaran passarel·les quan sigui necessari per al pas sobre les rases i a la entrada a l’habitatge en
ús del poblat. Aquestes passarel·les seran de resistència adequada, d'un ample mínim de 150 cm. i
dotades en el seu contorn de baranes.

ZONA: INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE AIGÜES (ETAP ACTUAL)

3.7.

Les actuacions a realitzar són les següents:


Desmuntatge del quadre existent i el muntatge d’un de nou que compleixi amb els requeriments
del REBT (RD 842/2002) i les instruccions tècniques corresponents.
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b. Reforma de les instal·lacions de tractament d’aigua (casetes ETAP futura).

Substitució de l’actual enllumenat per un del mateix tipus però LED. Es renovarà també
l’enllumenat d’emergència de l’estació. Les actuals preses de corrent es canviaran per endolls
tipus Shuko de base 16 A 2 P + T. S’emprarà cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS) per a tota la instal·lació.

Les actuacions a realitzar consisteixen en l’adequació de la instal·lació elèctrica pel compliment amb el
reglament electrotècnic de BT:



Revisar, i reparar si és necessari, les connexions equipotencials dels equips instal·lats.



Reforma quadre elèctric actual.



Il·luminació d’emergència.



Nova instal·lació de presa de terres. El cablejat de terres, haurà de ser flexible H07V-K 750V



Noves connexions equipotencials dels equips instal·lats.

ZONA: INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE AIGÜES (ETAP FUTURA)

3.8.

a. Nova línia aèria per alimentació del quadre elèctric de la ETAP futura
S’instal·larà una nova línia elèctrica per subministri elèctric a la ETAP futura des del quadre general de
baixa tensió.
3.9.

Les característiques principals del conductor són:

SISTEMA DE

SUBMINISTRAMENT

ELECTRIC

ALTERNATIU

PER

ALIMENTACIÓ

DE

COMPORTES


Denominació: 3x25 Al/54.6 Alm.



Secció Fiador: 54.6 mm2 .



Diàmetre fes: 31 mm.



Carga de Ruptura Fiador: 1660 daN.



Mòdul de elasticitat: 6200 daN/mm 2 .

Nou sistema de subministrament elèctric alternatiu per l’alimentació elèctrica de les comportes dels
desguassos de fons i mig fons i bombes de buidatge, amb grup electrogen portàtil. Consta de dos parts:
a. Subministri d’un grup electrogen portàtil insonoritzat en servei d’emergència homologat
per circular per carretera.



Coeficient de dilatació lineal: 23 ·



Peso propi: 0.53 daN/m.

Format per:



Peso propi mes sobrecarrega de vent: 1,638 daN/m.

-



Peso propi mes sobrecarrega con un terç del vent: 0,74 daN/m.



Peso propi mes sobrecarrega de gel (Zona B): 0,864 daN/m.



Peso propi mes sobrecarrega de gel (Zona C): 1,198 daN/m.

10-6 .
Subministrament d’un grup electrogen de 33 kVA insonoritzat, trifàsic, de 400 V de tensió,
accionament amb motor dièsel, amb quadre de control. Muntat sobre remolc amb bastidor
d’un eix de torsió i llança articulada, amb frens, timó d'arrossegament amb bola o anella, fre
d'inèrcia, roda de suport amb regulació d'altura i senyalitzacions lluminoses per circular per
carretera complint les normes de la CEE. El sistema de ancoratge del grup electrogen al
bastidor del remolc serà mitjançant 4 Twist Lock.

Les característiques de la línia són les següents:
Vano

Conductor

Longit.

Desni.

El GE haurà d'alimentar simultàniament una comporta (11 kW) i les bombes de drenatge (16

Vano

kW). Per tant ,la potència del GE serà com a mínim de 33 kVA.

Regula.
(m)

(m)

(m)

2-3

3x25 Al/54.6 Alm

18

1,9

18

1-2

3x25 Al/54.6 Alm

10

4,1

10

El remolc més el GE estarà homologat per circular per carretera.
-

Subministrament de enrotllador/desenrotllador de cables motoritzat amb capacitat per enrotllat
d'una mànega de 120 m de longitud i secció 5 x 16 mm2 a una velocitat de enrotllat 20 m/min.
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b. Instal·lació d’un nou quadre per commutació xarxa-GE de les línies d’alimentació dels
subquadres de comportes i bombes de drenatge.
Instal·lació d’un quadre elèctric intermedi entre el QGBT i els subquadres per accionament de comportes
a les galeries d’accés a la presa. De manera que en cas de fallada de subministrament elèctric es pugui
alimentar l’accionament de comportes. Donat que el grup electrogen previs és de 33 kVA, és un
condicionant alimentar una sola comporta cada vegada. Per tal motiu, el quadre elèctric deurà tenir un
sistema de control consistent en un controlador M580 independent.
El quadre estarà format per 4 commutadors automàtics (QGBT-GE) independents per a cada una de les
línies, d'aquests commutadors s'extreuen uns senyals que poden ser controlades per un sistema de
control. D'aquests commutadors s'extreuen uns senyals que poden ser controlades per un sistema de
control.

Imatge 04. Foto esquerra, galeries de la presa.
Imatge 05. Foto dreta, escales de la presa.

3.10. ZONA: INTERIOR DE LA PRESA
Retirada de la instal·lació antiga de l'interior de la presa
La tasca a realitzar consisteix en la retirada de les instal·lacions velles al sostre de les galeries i escales

De forma general la retirada de la instal·lació vella es farà de la següent forma:
-

de la presa: tubs, cables, caixes i lluminàries.

Arrencada dels tubs i el cablejat des del terra, seguint el procediment de treball que el
contractista ha d'incloure en el pla de seguretat i salut.

-

Utilitzar un equip de treball auxiliar tipus escala de tisora o petita bastida per la retirada de la
instal·lació a les galeries en els trams que sigui necessari.

Per realitzar el treball d’arrancada des del terra, es farà ús d'eines auxiliars com ara perxes telescòpiques
amb un útil en el seu extrem (ganxo o tenalla) capaç d'agafar el tub instal·lat, i permetre que l'operari
pugui arrencar aquest tub mantenint els peus a terra.
En el cas de trams d'escala en què les lluminàries no s'hagin pogut arrencar des del terra, es valorarà la
viabilitat d'utilitzar un equip auxiliar capaç d'adaptar-se a la zona d'ús, de manera que el treballador pugui
treballar amb seguretat. No obstant això, serà necessari que el contractista realitzi un procediment de
treball específic per aquest cas puntual.
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1.



INTRODUCCIÓ

Nou subministrament elèctric des del quadre general de baixa tensió fins als
lavabos púbics.

L’objecte del present annex és la definició de la planificació de treballs prevista per a l’execució de les
obres objecte del Projecte constructiu de finalització de la reforma elèctrica de la instalꞏlació elèctrica de la
presa de la Baells (T.M. CERCS).
Aquesta proposta té com a objectiu servir de base al pla de l’obra que haurà de presentar el contractista
en la seva proposta de licitació de les obres.

2.

TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

S’ha previst que els treballs objecte del present projecte s’executin en un termini de 2,5 mesos.

3.



FASES D’OBRA

Reforma de l’enllumenat exterior a la zona edificis auxiliars annexos a la presa.



Execució d’un dau formigó per bàcul.



Estesa del cable elèctric.



Colꞏlocació de bàculs i lluminàries.



Connexió i proves per la posada en servei.



Retirada de bàculs, lluminàries i cimentació i reposar el terreny

ZONA: CORONAMENT



Execució d’un dau formigó per bàcul.



Estesa del cable elèctric.



Colꞏlocació de bàculs i lluminàries.



Connexió i proves per la posada en servei.



Instalꞏlació de l’enllumenat exterior. Coronament costat nord.



Colꞏlocació de tub superficialment i estesa de cable.

elèctrica per aquestes.



Colꞏlocar perfils a las baranes per subjecció de les tires LED.

Retirada de bàculs, lluminàries i cimentació i reposar el terreny



Colꞏlocar tira LED + Drives + Caixes.



Connexió i proves per la posada en servei.



Instalꞏlació de l’enllumenat exterior. Coronament costat sud.



Colꞏlocació de tub superficialment i estesa de cable .



Colꞏlocar perfils a las baranes per subjecció de les tires LED.

REPLANTEIG



ZONA: CAMÍ D’ACCÉS A LA PRESA


Reforma de la lluminària amb sensor de presència a la porta d'accés de la presa.



Execució d’un dau formigó per bàcul.



Colꞏlocar bàcul i lluminària més les corresponents connexions al quadre.



Manteniment en servei i reserva les canalitzacions, per una futura instalꞏlació

ZONA: EDIFICIS ANNEXOS A LA PRESA, EMBARCADOR I JARDINS




Instalꞏlació de l’enllumenat exterior a l'aparcament.





Reforma de l’enllumenat exterior a la zona dels jardins i embarcament.



Les obres a executar es divideixen en les fases que s’enumeren a continuació:





Retirada de caixa i línia aèria d’alimentació d’una instalꞏlació en desús situada a la
part posterior de l'edifici auxiliar de la presa.




Execució de rasa per l’estesa del nou cablejat.
Trasllat del quadre d’indicadors
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Colꞏlocar tira LED + Drives + Caixes.



Connexió i proves per la posada en servei.



Derivació individual.



Retirada de bàculs i lluminàries actualment en desús i reposar terreny.



Execució de rasa per l’estesa del nou cablejat.



Estesa de cable.



Reforma de la instalꞏlació interior de l’habitatge.



Enllumenat exterior i garatge.



Actuacions per la legalització de la instalꞏlació.



Retirada de bàcul, lluminària i cimentació, i reposar terreny.

SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU PER ALIMENTACIÓ DE

ZONA: POBLAT

COMPORTES


Subministri d’un grup electrogen portàtil amb remolc + enrotllador/desenrotllador
de cable.



Nou quadre per commutació xarxa-GE de les línies d’alimentació dels subquadres
de comportes i bombes de drenatge.






ZONA: INTERIOR DE LA PRESA




Proves per la posada en servei

ZONA: BOMBEIG (caseta pou)


Desmuntatge del quadre existent i el muntatge d’un de nou que compleixi el REBT
i ITC.

Retirada de la instalꞏlació antiga de l'interior de la presa.

ZONA: CASA D’ADMINISTRACIÓ I CASA ANNEXA



Reforma enllumenat interior i força.



Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i casa annexa.



Revisar, i reparar si és necessari, les connexions equipotencials dels equips.



Escomesa aèria fins façana casa.



Actuacions per la legalització de la instalꞏlació.



Instalꞏlació nou CPM a la façana.



Colꞏlocació de tub per càmera bufa i estesa de cable fins les cases.



ZONA: INSTALꞏLACIONS DE TRACTAMENT DE AIGÜES (ETAP ACTUAL)


Desmuntatge del quadre existent i el muntatge d’un de nou que compleixi el REBT
i ITC.



Reforma instalꞏlació elèctrica a l’interior de la casa annexa.



Instalꞏlació de quadre elèctric de comandament i protecció.



Reforma instalꞏlació elèctrica a l’interior de la casa d’administració.



Instalꞏlació de quadre elèctric de comandament i protecció.





Reforma enllumenat interior i força.



Revisar, i reparar si és necessari, les connexions equipotencials dels equips.



Actuacions per la legalització de la instalꞏlació.

Distribució de circuits i aparellatge.







ZONA: TRACTAMENT DE AIGÜES (ETAP futura)


Nova línia aèria per alimentació ETAP futura.



Cimentacions suports.



Colꞏlocar suports.

Distribució de circuits i aparellatge.
Actuacions per la legalització de la instalꞏlació.
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Estesa aèria.



Reforma de les instalꞏlacions de tractament d’aigua (casetes ETAP futura).



Desmuntatge del quadre existent i el muntatge d’un de nou que compleixi el REBT
i ITC.



Reforma enllumenat interior i força.



Revisar, i reparar la instalꞏlació de posada a terra i, les connexions equipotencials
dels equips.





Proves per la posada en servei.



Actuacions per la legalització de la instalꞏlació.

LEGALITZACIÓ


Elaborar projecte per la legalització de les noves instalꞏlacions abast del present
projecte constructiu.



Inspecció de la instalꞏlació per part d’una Entitat d’Inspecció i Control.



Tramitació de la legalització de la instalꞏlació segons instrucció de la Direcció
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 9/2012, de 5 de juliol.
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APENDIX 01. PLA D’OBRA
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Id

MoNombre de tarea
de
tar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

06 may '19 13 may '19 20 may '19 27 may '19 03 jun '19
10 jun '19
17 jun '19
24 jun '19
01 jul '19
08 jul '19
15 jul
19
V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX

REFORMA ELECTRICA PRESA BAELLS
REPLANTEIG
ZONA: CAMÍ D’ACCÉS A LA PRESA
Reforma de la lluminària amb sensor de presència a la porta d'accés de
la presa.
Execució dau formigó per bàcul
Colꞏlocar bàcul i lluminaria + connexións al quadre
Manteniment en servei i reserva les canalitzacions, per una futura
instalꞏlació elèctrica per aquestes.
Retirada de bàculs, lluminaries i cimentació, i reposa el terreny
ZONA: EDIFICIS ANNEXOS A LA PRESA, EMBARCADOR I JARDINS
Retirada de caixa i línia aèria d’alimentació d’una instalꞏlació en desús
situada a la part posterior de l'edifici auxiliar de la presa.
Reforma QGBT
Execució de rasa per l’estesa del nou cablejat.
Trasllat del quadre d’indicadors
Nou subministrament elèctric des de el quadre general de baixa tensió
fins als lavabos púbics.
Reforma de l’enllumenat exterior a la zona dels jardins i embarcament,
Reforma de l’enllumenat exterior a la zona edificis auxiliars annexos a la
presa
Execució dau formigó per bàcul
Estesa del cable electric
Colꞏlocar bàcul i lluminaria
Connexió i proves per la posada en servei
Retirada de bàculs, lluminaries i cimentació, i reposa el terreny
ZONA: CORONACIÓ
Inlꞏlació de l’enllumenat exterior a l'aparcament
Execució dau formigó per bàcul
Estesa del cable electric
Colꞏlocar bàcul i lluminaria
Connexió i proves per la posada en servei
Inlꞏlació de l’enllumenat exterior. Coronació costat nord
Colꞏlocació de tub superficialment i estesa de cable
Colꞏlocar perfils a las baranes per subjecció de les tires LED
Colꞏlocar tira LED + Drives + Caixes
Connexió i proves per la posada en servei
Instalꞏlació de l’enllumenat exterior. Coronació costat sud
Colꞏlocació de tub superficialment i estesa de cable
Colꞏlocar perfils a las baranes per subjecció de les tires LED
Colꞏlocar tira LED + Drives + Caixes
Connexió i proves per la posada en servei

Proyecto: msproj11
Fecha: lun 16/12/19

Tarea

Tareas externas

Tarea manual

Sólo fin

División

Hito externo

Sólo duración

Fecha límite

Hito

Tarea inactiva

Informe de resumen manual

Progreso

Resumen

Hito inactivo

Resumen manual

Progreso manual

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Sólo el comienzo
Página 1

Id

MoNombre de tarea
de
tar
06 may '19 13 may '19 20 may '19 27 may '19 03 jun '19
10 jun '19
17 jun '19
24 jun '19
01 jul '19
08 jul '19
15 jul
19
V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX

38

Retirada de bàculs i lluminaries actualment en desús i reposar terreny

39

SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU PER
ALIMENTACIÓ DE COMPORTES
Subministri d’un grup electrogen portàtil amb remolc +
enrrollador/desenrrollador de cable
Nou quadre per commutació xarxa-GE de les línies d’alimentació dels
subquadres de comportes i bombes de drenatge

40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

04/07

Proves per la posada en servei
ZONA: INTERIOR DE LA PRESA
Retirada de la instalꞏlació antiga de l'interior de la presa
ZONA: CASA D’ADMINISTRACIÓ I CASA ANNEXA
Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i casa
annexa.
Escomesa aèria fins façana casa
Instalꞏlació nou CPM a la façana
Colꞏlocació de tub per camara bufa i estesa de cable fins les cases
Reforma instalꞏlació elèctrica a l’interior de la casa annexa
Instalꞏlació de quadre elèctric de comandament i protecció
Distribució de circuits i aparellatge
Reforma instalꞏlació elèctrica a l’interior de la casa d’administració
Instalꞏlació de quadre elèctric de comandament i protecció
Distribució de circuits i aparellatge
Actuacions per la legalització de l'instalꞏlació
ZONA: POBLAT
Derivació individual
Execució de rasa per l’estesa del nou cablejat.
Estesa de cable
Reforma de la instalꞏlació interior de l’habitatge
Enllumenat exterior i garatge
Actuacions per la legalització de l'instalꞏlació
Retirada de bacul, lluminaria i cimentació, i reposar terreny
ZONA: BOMBEIG (caseta pou)
Desmuntatge del quadre existent i el muntatge d’un de nou que
compleixi el REBT i ITC
Reforma enllumenat interior i força.
Revisar, i reparar si és necessari, les connexions equipotencials dels
equips
Actuacions per la legalització de l'instalꞏlació
ZONA: INSTALꞏlACIONS DE TRACTAMENT DE AIGÜES (ETAP ACTUAL)
Desmuntatge del quadre existent i el muntatge d’un de nou que
compleixi el REBT i ITC
Reforma enllumenat interior i força.

Proyecto: msproj11
Fecha: lun 16/12/19

24/05

31/05

05/06

Tarea

Tareas externas

Tarea manual

Sólo fin

División

Hito externo

Sólo duración

Fecha límite

Hito

Tarea inactiva

Informe de resumen manual

Progreso

Resumen

Hito inactivo

Resumen manual

Progreso manual

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Sólo el comienzo
Página 2

Id

MoNombre de tarea
de
tar
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

06 may '19 13 may '19 20 may '19 27 may '19 03 jun '19
10 jun '19
17 jun '19
24 jun '19
01 jul '19
08 jul '19
15 jul
19
V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX
Revisar, i reparar si és necessari, les connexions equipotencials dels
equips
Actuacions per la legalització de l'instalꞏlació
ZONA: TRACTAMENT DE AIGÜES (ETAP futura)
Nova línia aèria per alimentació ETAP futura
Cimentacions suports
Colꞏlocar suports
Estesa aeria
Reforma de les instalꞏlacions de tractament d’aigua (casetes ETAP
futura)
Desmuntatge del quadre existent i el muntatge d’un de nou que compleixi
el REBT i ITC
Reforma enllumenat interior i força.
Revisar, i reparar la instalꞏlació de posada a terra i, les connexions
equipotencials dels equips
Proves per la posada en servei
Actuacions per la legalització de l'instalꞏlació
LEGALITZACIÓ
Elaborar projecte per la legalització de les noves instalꞏlacions abast del
present projecte constructiu.
Inspecció de la instalꞏlació per part d’una Entitat d’Inspecció i Control.

89

Proyecto: msproj11
Fecha: lun 16/12/19

07/06

14/06
14/06

17/06

Tramitació de la legalització de la instalꞏlació segons instrucció de la
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 9/2012, de 5 de
juliol.

Tarea

Tareas externas

Tarea manual

Sólo fin

División

Hito externo

Sólo duración

Fecha límite

Hito

Tarea inactiva

Informe de resumen manual

Progreso

Resumen

Hito inactivo

Resumen manual

Progreso manual

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Sólo el comienzo
Página 3
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Annex 10. Pla d’obra

APENDIX 02. PLA D’OBRA VALORAT MENSUAL I ACUMULAT
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PRESUPOST
PEC (EUROS)

REFORMA ELECTRICA PRESA BAELLS
ZONA: CAMÍ D’ACCÉS A LA PRESA (nova lluminaria en porta, desmuntatge de bacul al vial, neteja de canonada existent)
ZONA: EDIFICIS ANNEXOS A LA PRESA, EMBARCADOR I JARDINS
Retirada de bàculs, lluminaries i cimentació, i reposa el terreny
Modificació QGBT
Execució de rasa per l’estesa del nou cablejat.
Trasllat del quadre d’indicadors
Nou subministrament elèctric des de el quadre general de baixa tensió fins als lavabos púbics.
Reforma de l’enllumenat exterior a la zona dels jardins i embarcament,

MES 1
MENSUAL

MES 2

ACUMULAT

MENSUAL

MES 3

ACUMULAT

MENSUAL

ACUMULAT

6.175,72

6.175,72

6.175,72

6.175,72

6.175,72

49.052,94

49.052,94

49.052,94

49.052,94

49.052,94

348,09

348,09

348,09

348,09

348,09

8.948,42

8.948,42

8.948,42

8.948,42

8.948,42

10.375,34

10.375,34

10.375,34

10.375,34

10.375,34

1.695,81

1.695,81

1.695,81

1.695,81

1.695,81

715,36

715,36

715,36

715,36

715,36

26.969,93

26.969,93

26.969,93

26.969,93

26.969,93

75.415,31

75.415,31

ZONA: ENLLUMENAT EXTERRIOR EN CORONACIÓ

75.415,31

SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU PER ALIMENTACIÓ DE COMPORTES

72.094,17

72.094,17

72.094,17

Nou quadre electric per conmutació QGBT‐GE

33.802,93

33.802,93

33.802,93

Suministre de GE portatil

37.957,51

37.957,51

37.957,51

333,74

333,74

333,74

3.862,74

3.862,74

3.862,74

Preparació quadre bobes per connexió GE
ZONA: INTERIOR DE LA PRESA: Retirada de la instal∙lació antiga de l'interior de la presa
ZONA: CASA D’ADMINISTRACIÓ I CASA ANNEXA

75.415,31

13.635,27

13.635,27

13.635,27

13.635,27

13.635,27

Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i casa annexa.

3.735,97

3.735,97

3.735,97

3.735,97

3.735,97

Reforma instal∙lació elèctrica a l’interior de la casa d’administració i casa annexa.

9.899,30

9.899,30

9.899,30

9.899,30

9.899,30

15.659,96

15.659,96

15.659,96

15.659,96

15.659,96

1.332,50

1.332,50

1.332,50

1.332,50

1.332,50

Reforma de la instal∙lació interior de l’habitatge

14.327,46

14.327,46

14.327,46

14.327,46

14.327,46

REFORMA DE LES INSTAL∙LACIONS DE BOMBEIG I ETAPs

11.186,99

11.186,99

11.186,99

11.186,99

Instal∙lació BOMBEIG (caseta pou)

2.941,28

2.941,28

2.941,28

2.941,28

Instal∙lació de ESTACIÓ DE TRACTAMENT DE AIGÜES (ETAP Actual)

5.987,14

5.987,14

5.987,14

5.987,14

2.258,57

2.258,57

2.258,57

ZONA: POBLAT
Derivació individual

Instal∙lació de ESTACIÓ DE TRACTAMENT DE AIGÜES (ETAP futura)
LEGALITZACIÓ

2.975,00

GESTIÓ DE RESIDUS

2.697,58

1.079,03

1.079,03

1.079,03

SEGURETAT I SALUT

5.568,22

2.227,29

2.227,29

2.227,29

MESURES CORRECTORES MEDIAMBIENTALS
CONTINGENCIES D'OBRA

TOTALS (PEC)
% MENSUAL
% ACUMULAT

2.258,57
2.975,00

2.975,00

2.158,06

539,52

2.697,58

4.454,58

1.113,64

5.568,22

186,38

186,38

186,38

7.218,65

7.218,65

7.218,65

87.990,10

265.728,93

265.728,93

87.830,21

87.830,21

33%

89.908,62

177.738,83

34%
33%

33%
67%

100%
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Annex 11. Especificacions tècniques de materials

ÍNDEX DE L’ANNEX 11

1.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES GENERALS D‘EQUIPS ELÈCTRICS .........................2

2.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D‘EQUIPS ELÈCTRICS .................12
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Annex 9. Especificacions tècniques de materials

1. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES GENERALS D‘EQUIPS ELÈCTRICS

E.T.G.E. 01

CABLES ELÈCTRICS

E.T.G.E. 02

CABLE COURE NU

E.T.G.E. 03

MATERIALS AUXILIARS – PETIT MATERIAL

E.T.G.E. 04

LLUMINÀRIA ESTANCA – PROJECTORS PER A FAÇANA

E.T.G.E. 05

LLUMINÀRIA ESTANCA – LLUMINARIES DECORATIVES

E.T.G.E. 06

BASE ENDOLL II + T-16 A ESTANC

E.T.G.E. 07

CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT

E.T.G.E. 08

TUB RIGID DE PVC

E.T.G.E. 09

INTERRUPTORS DIFERENCIALS

E.T.G.E. 10

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
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Annex 9. Especificacions tècniques de materials

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ELECTRICITAT

ELECTRICITAT

CODI: E.T.G.E. 01

CABLE ELECTRIC

Característiques

Característiques

Designació:
Secció:
Tensió d'aïllament:
CPR:
Conductors:
Característiques del cable:

CABLE ELECTRIC

SERVEI: INSTAL·LACIÓ ENTUBADA

SERVEI: CONTROL I FORÇA

-

CODI: E.T.G.E. 01

RZ1-K 0,6/1 kV.
mínima 1,5 mm2.
0,6/1 kV.
Cca-s1b,d1,a1
Conductors cablejats en capes concèntriques
1. No propagador de la flama; UNE-EN 60332-1

-

Designació:
Secció:
Tensió d'aïllament:
CPR:
Conductors:
Aïllament:
Característiques del cable:

RZ1F3Z1-K
mínima 1,5 mm2.
0,6/1 kV.
Cca-s1b,d1,a1
Conductors cablejats en capes concèntriques
Cinta de mica sobre conductor
1. No propagador de la flama; UNE-EN 60332-1-2
2. No propagador d’incendi; UNE-EN 60332-2-4

2. No propagador d’incendi; UNE-EN 60332-3

3. Lliure de halògenes; UNE-EN 50267-2-1 / IEC 60754-

3. Lliure de halògenes; UNE-EN 50267-2-1 / IEC 60754

4. Baixa opacitat de fums; UNE-EN 50268 / IEC 61034-1

4. Baixa opacitat de fums; UNE-EN 50268 / IEC 61034

5. Baixa corrosivitat de gasos; UNE-EN 50267-2-2

5. Baixa corrosivitat de gasos; UNE-EN 50267-2-2

-

Tipus d'aïllament:
Tipus coberta exterior:

Polietilè reticulat. XLPE
Poliolefina FRLSHF.

-

Temperatura màxima en servei:
Temperatura màxima de curtcircuit:
Resistència a l'esquerdament:
Resistència a baixes temperatures:

90°C
250°C
Termoestable.
Termoestable.

-

Tipus d'aïllament:
Tipus coberta exterior:
Tipus coberta interior:
Armadura:

Polietilè reticulat. XLPE tipus DIX3
Poliolefina ignifugada Z1
Aïllament d’armadura, de Poliolefina ignifugada
Fleix corrugat de ferro estanyat. (Fe Sn)

-

Temperatura màxima en servei:
Temperatura màxima de curtcircuit:
Resistència a l'esquerdament:
Resistència a baixes temperatures:

90°C
250°C
Termoestable.
Termoestable.
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ELECTRICITAT

ELECTRICITAT

CODI: E.T.G.E. 01

CODI: E.T.G.E. 02

CABLE ELECTRIC

SERVEI: CONTROL I FORÇA

SERVEI: XARXA DE TERRES

Característiques

Característiques

-

Designació:
Secció:
Tensió d'aïllament:
Conductors:
Característiques del cable:

RZ1-K 0,6/1 kV.
mínima 1,5 mm2.
0,6/1 kV.
Conductors cablejats en capes concèntriques
1. No propagador de la flama; UNE-EN 60332-1
2. No propagador d’incendi; UNE-EN 60332-3

-

Material:
Càrrega trencament:
Allargament al trencament:
Tractament:
Nº de filferros:
Densitat:
Punt de fusió:

CABLE COURE NU

Coure
250 a 300 N/mm2
25 a 30%
Recuit
de 7 a 19
8,89 kg/dm3
1083°C

3. Lliure de halògenes; UNE-EN 50267-2-1 / IEC 607544. Baixa opacitat de fums; UNE-EN 50268 / IEC 61034
5. Baixa corrosivitat de gasos; UNE-EN 50267-2-2

-

Tipus d'aïllament:
Tipus coberta exterior:

Polietilè reticulat. XLPE
Poliolefina FRLSHF.

-

Temperatura màxima en servei:
Temperatura màxima de curtcircuit:
Resistència a l'esquerdament:
Resistència a baixes temperatures:

90°C
250°C
Termoestable.
Termoestable.
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ELECTRICITAT

ELECTRICITAT
CODI: E.T.G.E. 03

CODI: E.T.G.E. 04

MATERIALS AUXILIARS – PETIT MATERIAL

LLUMINÀRIA ESTANCA – PROJECTORS PER A
FAÇANA

SERVEI: ENLLUMENAT EXTERIOR ED. AUXILIARS
SERVEI: VARIS
Característiques
Característiques

-

Punters de coure preaïllats.
Terminals de coure preaïllats tipus forquilla i tipus anella.
Grapes.
Cargoleria
Borns.
Cinta aïllant.
Arandel·les.
Cable de connexió.
Estany.
Tacs d'ancoratge.
Tarja de senyalització.
Brides de lligat cables.
Racors.
Premsaestopes.
Femelles.
Soporteria.
Senyalitzadors numèrics.
Impulsors.
Regletes de connexió de "nylon" amb cargols

-

Tipus:
Cos:
Difusor:
Protecció:
Premsaestopes:
Esp. Elèctriques:
Fixació:
Reflector:
Lluminària:
Potència:
Tensió:
Flux lluminós (lluminària):
Flux lluminós (làmpada):
Vida útil:
Temperatura color

Lluminària estanca per adossar o penjar.
Fundició injectada d’alumini LM6
Polimetilmetraquilat
IP-65 + IK10
M20.
Classe II
Forqueta reforçada d’acer galvanitzat
Xapa d’alumini anoditzat i segellat.
LED
53.0 W
230 V
3712 lm
3712 lm
>100.000h
3000 K a 4000 K

Distribució fotomètrica i imatge de la lluminària:
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
ELECTRICITAT
CODI: E.T.G.E. 04

ELECTRICITAT

LLUMINÀRIA ESTANCA – PROJECTORS PER A
FAÇANA

CODI: E.T.G.E. 05

LLUMINÀRIA ESTANCA – LLUMINARIES
DECORATIVES

SERVEI: ENLLUMENAT EXTERIOR JARDINS
SERVEI: ENLLUMENAT EXTERIOR ED. AUX. I APARCAMENT
Característiques
Característiques
- Tipus:
-

Cos:
Difusor:
Protecció:
Premsaestopes:
Esp. Elèctriques:
Fixació:
Reflector:
Lluminària:
Potència:
Tensió:
Flux lluminós (lluminària):
Flux lluminós (làmpada):
Vida útil:
Temperatura color

Lluminària estanca per penjar/instal·lar en
façana
Fosa injectada d’alumini LM6
Polimetilmetraquilat
IP-65 + IK10
M20.
Classe II
Forqueta reforçada d’acer galvanitzat
Xapa d’alumini anoditzat i segellat.
LED
61.0 W
230 V
4949 lm
4949 lm
>100.000h
3000 K a 4000 K

- Tipus:
-

Cos:
Difusor:
Protecció:
Esp. Elèctriques:
Fixació:
Lluminària:
Potència:
Tensió:
Flux lluminós (lluminària):
Flux lluminós (làmpada):
Vida útil:
Temperatura color

Lluminària estanca per instal·lar en
bàcul
Fosa injectada d’alumini
Polimetilmetraquilat
IP-66 + IK08
Classe II
PT2 i SE2
LED
28.7 W
230 V
2923 lm
2922 lm
>100.000h
3000 K a 4000 K

Distribució fotomètrica i imatge de la lluminària:
Distribució fotomètrica i imatge de la lluminària:
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ELECTRICITAT

ELECTRICITAT

CODI: E.T.G.E. 05

LLUMINÀRIA ESTANCA – LLUMINARIES
DECORATIVES

CODI: E.T.G.E. 05

LLUMINARIES DECORATIVES – TIRA LED

SERVEI: ENLLUMENAT CORONACIÓ DE LA PRESA
SERVEI: ENLLUMENAT EXTERIOR ED. AUX. I APARCAMENT
Característiques
Característiques
- Tipus:
-

Cos:
Difusor:
Protecció:
Esp. Elèctriques:
Fixació:
Lluminària:
Potència:
Tensió:
Flux lluminós (lluminària):
Flux lluminós (làmpada):
Vida útil:
Temperatura color

Distribució fotomètrica i imatge de la lluminària:

Lluminària estanca per instal·lar en
bàcul
Fosa injectada d’alumini
Polimetilmetraquilat
IP-66 + IK08
Classe II
PT2 i SE2
LED
37.3 W
230 V
3711 lm
3710 lm
>100.000h
3000 K a 4000 K

- Tipus:
- Protecció:
- Angle apertura:
- Lluminària:
- Potència:
- Tensió:
- Llargada:
- Flux lluminós (lluminària):
- Vida útil:
- Temperatura color

Tira LED muntada en perfil
IP-67
120º
LED
24 W
24 VDC
10 m
70 lm
>50.000h
3000 K

Perfil:
-

Protecció:
Material:

IP-67
Alumini

-

Difusor:

Opal

Distribució fotomètrica de la lluminària i dimensions del perfil:
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ELECTRICITAT
CODI: E.T.G.E. 06

MAQUINÀRIA

BASE ENDOLL II + T-16 A ESTANC
CODI: E.T.G.E. 07

SERVEI: CANALITZACIONS SOTERRADES

SERVEI: VARIS

Característiques

Característiques
-

Sèrie:
Mecanisme:

-

Contactes platejats.
Canalització elèctrica sota tub de P.V.C. rígid, en instal·lació superficial.
Conductor de coure, tensió d'aïllament 750 V, de 2,5 mm2.

Estanca IP-65
16 A, 250 V.

Acabat
-

CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT

-

Tipus:
Diàmetre nominal:
Qualitats:

-

Mesures i característiques:
Sistemes d’assaig:
Resistència al aixafament:
Resistència impactes:
Temperatura de treball:
Protecció:

Doble paret PE-AD
Segons el cas
Corbable
Resistent al punxonament
Interior llis
segons UNE-EN 50086 -2-4, UNE-EN 61386
segons UNE-EN 50086 -2-4, UNE-EN 61386
250 ó 450 N
Segons diàmetre
-15 a 60 ºC
IP-54

Totalment muntat i connexionat incloent elements auxiliars.
Acabats

-

Segons normes generals
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

MAQUINÀRIA

MAQUINÀRIA

CODI: E.T.G. 08

CODI: E.T.G. 08

TUB RIGID DE PVC

TUB RIGID DE PVC

SERVEI: Instal·lació elèctrica façana edificis

SERVEI: Instal·lació elèctrica interior edificis

Característiques: (seguint normativa ITC-BT-11)

Característiques: (seguint normativa ITC-BT-11)

-

Tipus de unió:
Resistència de compressió:
Resistència a impactes:
Rigidesa dielèctrica
Resistència de aïllament
Diàmetre:
Longitud:
Qualitats:

Enganxable
≥1250 N
≥6 J a -5 C
≥1500 V
≥100 MOhm
Segons el cas
Segons fabricant
Rigid
Blindat
Corbable en fred
Lliure d’halògens i no propagador de flama

-

Tipus de unió:
Resistència de compressió:
Resistència a impactes:
Rigidesa dielèctrica
Resistència de aïllament
Diàmetre:
Longitud:
Qualitats:

Enganxable
≥1250 N
≥6 J a -5 C
≥1500 V
≥100 MOhm
Segons el cas
Segons fabricant
Rigid
Blindat
Corbable en fred
Lliure d’halògens i no propagador de flama

-

Protecció:
Temperatura de treball:
Fabricació:

IP-65
-5 a 60 ºC
Segons norma UNE-EN 61386, UNE-EN 50086.

-

Protecció:
Temperatura de treball:
Fabricació:

IP-54
-5 a 60 ºC
Segons norma UNE-EN 61386, UNE-EN 50086.

Acabats:

-

Segons normes generals

Acabats:

-

Segons normes generals
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ELECTRICITAT

ELECTRICITAT
CODI: E.T.G.E. 09

INTERRUPTORS DIFERENCIALS 4P (ID)

CODI: E.T.G.E. 10

SERVEI: quadres elèctrics

SERVEI: quadres elèctrics

Característiques

Característiques

-

Numero de pols:
Corba de tret:
Normes de referència:
Instal·lació:
Sensibilitat:
Intensitat nominal:
Voltatge de treball:
Intensitat màx. de curtcircuit a 230 V:
Resistència pics de tensió:
Freqüència

4P
C
UNE-EN 61008-1
interior
30, 300 mA
40 A
220-240 V
10 kA
6 kV
50/60Hz

-

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 4P (PIA)

Numero de pols:
Corba:
Normes de referència:
Instal·lació:
Intensitat nominal:
Voltatge de treball:
Intensitat màx. de curtcircuit a 230 V:
Freqüència

4P
C
UNE-EN 60898
interior
32 A
230 V
6 kA
50/60Hz
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
ELECTRICITAT
CODI: E.T.G.E. 10

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P (PIA)

SERVEI: quadres elèctrics

Característiques
-

Numero de pols:
Corba:
Normes de referència:
Instal·lació:
Intensitat nominal:
Voltatge de treball:
Intensitat màx. de curtcircuit a 230 V:
Freqüència

2P
C
UNE-EN 60898
interior
10, 16, 25 A
230 V
6 kA
50/60Hz
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2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D‘EQUIPS ELÈCTRICS

ETP.EE.01

GRUP ELECTROGEN 33 KVA

ETP.EE.02

ENROTLLADOR/DESENROTLLADOR DE CABLE MOTORITZAT

ETP.EE.03

EQUIP DE COMMUTACIÓ

12
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ELECTRICITAT

ELECTRICITAT

CODI: ETP.EE.01

GRUP ELECTROGEN

CODI: ETP.EE.02

ERROTLLADOR DE CABLE MOTORITZAT

SERVEI: Sistema subministrament elèctric alternatiu

SERVEI: Suport per a sistema subministrament elèctric alternatiu

Característiques

Característiques

Tipus:
Quadre control:
Potència màxima emergència:
Potència màxima servei principal:
Tensió:
Fases:
Freqüència:
Factor de potència:
Dimensions:
Capacitat combustible:
Pes (sense combustible):

-

Insonoritzat automàtic
CP25
33 kVA (26,4 kW) ± 5%
30 kVA (24 kW) ± 5%
400 V ± 5%.
3+N
50 Hz ± 0,5%
0.8 a 1
2262x1040x1765 mm
160 litres
1150 kg

Motor Dièsel:
Marca/model:
Cicle:
Refrigeració:
Cilindres:
Cilindrada:
Aspiració aire:
Regulació de velocitat:
Capacitat oli:

-

Generals
-

Dimensions:
Pes en buit:
Construït mitjançant perfils tubulars

1200x800x850 mm
300 kg

Tambor:
-

Diàmetre exterior:
Diàmetre interior:
Transmissió:

700 mm
270 mm
motorreductor trifàsic a 1500 rpm

Accionament

Dièsel 4 temps
Aigua per radiador
4 en línia
2,3 litres
Turbo
Electrònic
9,5 litres

-

Protecció armari elèctric :
IP 65
Convertidor de freqüència per a accionament del motor
Alimentació:
220 V AC
Potencia instal·lada:
1,1 kW
Activació:
Comandament a dist. o 2 polsadors situats a l’armari
elèctric

Capacitat
Alternador:
-

Marca/model:
Connexió:
Regulador de tensió:
Aïllament:
Protecció:

-

Enrotllat:
Pes total cable enrotl.:
Velocitat de enrotl:

màniga de 120 m. i secció de 5x16 mm2
120 kg
20 m/min

Estrella
electrònic, AS 540
Classe H
IP-23

Bateries:
-

Tipus:
Quantitat:
Tensió:
Capacitat:

Plom-àcid
1
Continua, 12 V
100 Ah
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ESPECIFICACIÓ TÈCNICA

ELECTRICITAT

ELECTRICITAT

CODI: ETP.EE.03

EQUIP DE COMMUTACIÓ

SERVEI: Control d’enllumenat exterior

DRIVER DE LLUMINARIES LED

SERVEI: Alimentació lluminàries tipus tira LED (coronació de la presa).

Característiques principals:
-

CODI: ETP.EE.03

Característiques principals :

Programació flexible
Funció de desconnexió
Interface control remot
Comunicació i configuració

-

Mode sortida de corrent constant

-

Compatible amb lluminàries LED

-

Carcassa metàl·lica amb terra funcional

Especificacions tècniques:
-

Normativa aplicada:

-

Tensió de entrada:
Freqüència:
Calibre (A):
Nº Pols:
Platines de pontejat:
Cobreborns:

IEC 60947-6, IEC 60947-3,
GB/T 14048.11
230 VAC (160-305VAC)
50/60 Hz (45-65 Hz)
40 a 160 A
4P
4P
2 peces

Especificacions tècniques:
-

Protecció:

IP67

-

Consum en standby:

<0,5 W

-

Tensió de treball:

des de 100 a 360 VAC

-

Freqüència:

de 47 a 63 Hz

-

Alimentació a lluminàries:

fins a 150 W
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1.

OBJECTE

El present Pla de Control de Qualitat té com a objectiu establir les associacions Partides d’Obra /



Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces de formigó (AFH)



Àmbit de control dels materials de paviments i revestiments de peces ceràmiques (APC)



Àmbit de control dels materials de paviments de peces de formigó (APH)



Àmbit de control de morters per a obra (AMC)

Àmbits de Control necessàries per a fixar els paràmetres del Control de Qualitat durant la
realització del projecte constructiu de “finalització de la reforma elèctrica de la instal·lació
elèctrica de la presa de Baells (T.M. Cercs)”.
2.

METODOLOGIA DE CONTROL DE QUALITAT

Tots els assaigs i mesures de qualitat se’n lliuraran exemplars a la D.O., la metodologia a

4.

ÀMBITS DE CONTROL

emprar és la següent:


Es farà la recepció dels materials abans de la seva instal•lació per tècnics de l’empresa
homologada escollida per realitzar el control de qualitat de l’obra..



El control de qualitat de l’obra es realitzarà tant dels materials, com de la seva execució. En
aquest sentit l’abast del control de qualitat inclourà els següents àmbits:


Un cop recepcionats els materials es portaran a terme les inspeccions i mesures de

Control de la documentació (documentació tècnica, certificats de conformitat del
material).

qualitat que dictamina el pla de control.




Procediment de compra i contractació.



Recepció de materials.



Emmagatzematge i manipulació de materials.

funcionament de les mateixes.



Inspecció d’activitats durant l’execució de l’obra i les fases de proves.

Es lliurarà la document corresponen al control de qualitat de l’obra a la D.O.



Control d’equips, inspeccions, amidaments i assaigs



Registre i tractament de no conformitats i accions correctores.



Identificació i traçabilitat dels materials i equips



Auditoria de qualitat.

El Contractista lliurarà de tots els materials emprats a l’obra els corresponents certificats
emesos per empreses acreditades. Igualment es lliuraran els catàlegs de tots el
materials emprats a l’obra.




3.

Abans de la posada en servei de les instal·lacions es faran proves del correcte

ACREDITACIONS DELS LABORATORIS D’ASSAIGS

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris
competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats
en els següents apartats:
GRUPS D’ÀMBITS DE MATERIALS DE PALETERIA (AM)



Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces ceràmiques (AFC)

Els materials important a controlar seran els següents:


Materials per a rebliment i per a paviments en la execució de rases:
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o Materials de rebliment

5.

o Formigó HM-20

Les tasques de control a realitzar són les següents:

o Peces de rajola hidràulica


Materials per a instal·lacions elèctriques:
o Tubs rígids de PVC
o Tubs de polietilè corrugat

OPERACIONS DE CONTROL A REALITZAR



Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.



Control de la documentació tècnica subministrada.



Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.



Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs, cables i accessoris,

o Caixes i armaris elèctrics

quadres etc).

o Quadres elèctrics



Durant l’execució de l’obra: Control visual de l'execució de la instal·lació.

o Cables elèctrics i de comunicacions



Control visual d’assajos d’aïllament dels cables.

o Llumeneres



Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

o Caixes de derivació
Les activitats d’obra, en termes generals la realització d’un control de qualitat sobre les

6.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

següents:
Degut a la singularitat de la obra a executar i la naturalesa dels equips a instal.lar s’ha previst la


Execució de rases.

següent sèrie de partides per la realització del control de qualitat que se exposes a continuació.



Estesa de cablejat en canalització soterrada i aèria.

S’ha utilitzat el banc de preus de control de qualitat, família “j”, de Infraestructures.cat, obra civil



Instal·lacions quadres elèctrics elèctriques.



Instal·lacions de posada a terra



Instal·lació de enllumenat exterior

de 2018.
JGV18101

1 Jornada

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació
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interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat

Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les

auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada

exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació,

a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de

col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.

protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i

Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
600,00 Euros x 1 Jornades = 1.200,00 Euros

corresponent.
600,00 Euros x 1 Jornades = 600,00 Euros
JGV19101

1 Jornada

JHV19101

1 Jornada

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les

d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),

proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents

enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació

paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de

en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i

protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament

enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el

(tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació).

desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves

Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de

corresponent.

proves corresponent.
600,00 Euros x 1 Jornades = 600,00 Euros
600,00 Euros x 1 Jornades = 600,00 Euros
JGVD8D01

1 Jornada
TOTAL

Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió

3.600,00 Euros

a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat
d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de
les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
600,00 Euros x 1 Jornades = 600,00 Euros
JHV18101

2 Jornades
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PRESSUPOST

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

AMIDAMENTS

NUM. CODI
1

JGV18101

Data: 17/12/19
01
01
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

JGV19101

AMIDAMENTS

1

1

UA

PREU

U

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

01
01
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

AMIDAMENT DIRECTE
2

JGV18101

0,000

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI
1

PRESSUPOST CTN 1801098
EXECUCIÓ DE NOVA RASA
RASA EN TERRENY

UA

PREU

U

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

JGV19101

01
02

JGV19101

JGV18101

UA

PREU

U

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

2

DESCRIPCIÓ

NUM. CODI

0,000

NUM. CODI

UA

PRESSUPOST CTN 1801098
EXECUCIÓ DE NOVA RASA
RASA EN VORERA
PREU

DESCRIPCIÓ

01
03

OBRA
CAPÍTOL

JGV19101

0,000

PRESSUPOST CTN 1801098
NOU SUMINISTRAMENT ELECTRIC LAVABOS PUBLICS

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

U

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
AMIDAMENT DIRECTE

EUR

1,000

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

U

AMIDAMENT DIRECTE

1
01
01
03

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

JGV18101

0,000

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

U

0,000

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
2

0,000

PRESSUPOST CTN 1801098
TRASLLAT QUADRE INDICADORS

AMIDAMENT DIRECTE
1

2

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

U

OBRA
CAPÍTOL

Pàg.:

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

U

0,000

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

U

JGV19101

Data: 17/12/19

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

Pàg.:

PRESSUPOST CTN 1801098
EXECUCIÓ DE NOVA RASA
RASA EN CALÇADA

AMIDAMENT DIRECTE
2

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

0,000
EUR

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

AMIDAMENTS
2

JGV18101

Data: 17/12/19

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI
1

JHV18101

01
04

JGV19101

JGV18101

DESCRIPCIÓ

600,00 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT,
de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i
sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

JHV19101

01
05
UA

JGV19101

4

JGV18101

U

0,000

AMIDAMENT DIRECTE

1

JGV19101

01
06
01

PRESSUPOST CTN 1801098
ENLLUMENAT EXTERIOR: JARDINS, ED.AUXI., APARCAMENT
PREU

DESCRIPCIÓ

EUR

JGV18101

0,000

0,000

PRESSUPOST CTN 1801098
REFORMA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR A LA CORONACIÓ
REFORMA ENLLUMENAT CORONACIÓ

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

U

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
AMIDAMENT DIRECTE

2

0,000

0,000

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,000

NUM. CODI

0,000

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

U

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

4

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació
(nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment
d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de
els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

U

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació
(nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment
d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de
els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.
AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

JHV19101

AMIDAMENT DIRECTE

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

U

OBRA
CAPÍTOL

2

Pàg.:

600,00 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT,
de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i
sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

0,000

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE
4

U

AMIDAMENT DIRECTE

3

U

U

JHV18101

AMIDAMENT DIRECTE

PREU

U

1

Data: 17/12/19

0,000

UA

AMIDAMENT DIRECTE
3

AMIDAMENTS

3

PRESSUPOST CTN 1801098
ACTUACIONS EN L'ACCÉS I CAMÍ D'ACCÉS A LA PRESA

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

U

OBRA
CAPÍTOL

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

U

1,000

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

EUR

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

AMIDAMENTS

Data: 17/12/19
AMIDAMENT DIRECTE

01
07

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

JGV19101

JGV18101

JHV19101

AMIDAMENTS

5

NUM. CODI

PREU

DESCRIPCIÓ

U

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

1

U

U

1,000

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació
(nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment
d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de
els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

JHV18101

U

JGVD9D01

U

JGVD8D01

U

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

01
08
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
JGV19101

0,000

JGV18101

PREU

U

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

01
09
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI

EUR

DESCRIPCIÓ

UA

0,000

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

U

0,000

0,000

0,000

PRESSUPOST CTN 1801098
REFORMA INSTAL·LACIÓ CASA D'ADMINISTRACIO I ANNEXA
CASA ANNEXA

AMIDAMENT DIRECTE
2

0,000

UA

0,000

600,00 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el
REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors,
separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor,
posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent.
AMIDAMENT DIRECTE

DESCRIPCIÓ

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

U

600,00 Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent.
AMIDAMENT DIRECTE

6

U

600,00 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT,
de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i
sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
AMIDAMENT DIRECTE

5

PREU

AMIDAMENT DIRECTE

1

4

JGV19101

6

UA

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

PRESSUPOST CTN 1801098
REFORMA INSTAL·LACIÓ CASA D'ADMINISTRACIO I ANNEXA
CASA ADMINISTRACIÓ

0,000

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

JGV18101

Data: 17/12/19
01
08
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

0,000

UA

AMIDAMENT DIRECTE
3

Pàg.:

PRESSUPOST CTN 1801098
DESDOBLAMENT DE L'ESCOMESA ELÈCTRICA CASA ADMINIST

AMIDAMENT DIRECTE
2

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

0,000

PRESSUPOST CTN 1801098
ACTUACIONS AL POBLAT
DERIVACIÓ INDIVIDUAL
PREU

DESCRIPCIÓ
EUR

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

AMIDAMENTS
1

JGV18101

Data: 17/12/19

JGV19101

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI
1

JGV18101

01
09
02

JGV19101

NUM. CODI

DESCRIPCIÓ

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

UA

01
10
01

JGV18101

JGV19101

PREU

DESCRIPCIÓ

U

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

01
10
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI

DESCRIPCIÓ

1

EUR

JGVD8D01

0,000

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

U

0,000

PRESSUPOST CTN 1801098
ACTUACIONS AL POBLAT
GARATGE

0,000

UA

AMIDAMENT DIRECTE
2

0,000

PRESSUPOST CTN 1801098
REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE BOMBEIG I ETAPS
ESTACIÓ DE BOMBEIG

0,000

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

PREU

1

8

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

U

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

JGV19101

AMIDAMENT DIRECTE

U

01
09
03

2

Pàg.:

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

U

0,000

PREU

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

JGV18101

AMIDAMENT DIRECTE

UA

U

1

Data: 17/12/19

0,000

PRESSUPOST CTN 1801098
ACTUACIONS AL POBLAT
REFORMA INSTAL·LACIÓ HABITATGE

AMIDAMENT DIRECTE
2

AMIDAMENTS

7

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

U

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

Pàg.:

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

U

AMIDAMENT DIRECTE
2

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

0,000

PRESSUPOST CTN 1801098
REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE BOMBEIG I ETAPS
ETAP NOVA

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

U

600,00 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el
REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors,
separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor,
posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent.

EUR

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

AMIDAMENTS

Data: 17/12/19
AMIDAMENT DIRECTE

2

JGV19101

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI
1

JGV19101

01
11
01

JGV18101

JGV19101

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

PRESSUPOST CTN 1801098
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU
GRUP ELECTROGEN PORTATIL
PREU

U

600,00 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació:
caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers,
derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales,
derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de
terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i
canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

DESCRIPCIÓ

0,000

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

U

01
14
UA

10

1,000

UA

OBRA
CAPÍTOL

U

Pàg.:

1,000

U

01
11
02

JGV19101

Data: 17/12/19

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

1

PREU

AMIDAMENT DIRECTE
2

0,000

UA

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

1

AMIDAMENTS

9

PRESSUPOST CTN 1801098
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU
NOU QUADRE PER CONMUTACIO AMB GE

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

Pàg.:

600,00 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

U

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

0,000

PRESSUPOST CTN 1801098
MODIFICACIÓ CGBT
PREU

DESCRIPCIÓ

EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

PRESSUPOST

Data: 17/12/19

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

01

EXECUCIÓ DE NOVA RASA

Titol 3

01

RASA EN CALÇADA

Pàg.:

1

PRESSUPOST

2 JGV19101

U

Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

U

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

0,000

0,00

Titol 3

600,00

0,000

01

Pressupost CTN 1801098

01

EXECUCIÓ DE NOVA RASA

Titol 3

02

RASA EN TERRENY

01

Pressupost CTN 1801098

01

EXECUCIÓ DE NOVA RASA

Titol 3

03

RASA EN VORERA

U

Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

0,000

0,00

U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

600,00

0,000

0,00

0,00

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
TOTAL

U

Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

2

600,00

0,000

0,00

Titol 3

600,00

0,000

01.01.03

0,00

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

02

TRASLLAT QUADRE INDICADORS

1 JGV19101

U

Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

1,000

600,00

U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

600,00

0,000

0,00

0,00

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i

0,00

Capítol

0,00

Capítol

2 JGV18101

01.01.02

Obra

2 JGV18101

01.01.01

Obra

1 JGV19101

Titol 3

1 JGV19101

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
TOTAL

Pàg.:

protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
TOTAL

1 JGV18101

Data: 17/12/19

2 JGV18101

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

PRESSUPOST

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

Data: 17/12/19

Pàg.:

3

d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
TOTAL

Capítol

01

Pressupost CTN 1801098

03

NOU SUMINISTRAMENT ELECTRIC LAVABOS PUBLICS

U

Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

600,00

0,000

600,00

0,000

TOTAL

Capítol

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

04

ACTUACIONS EN L'ACCÉS I CAMÍ D'ACCÉS A LA PRESA

2 JGV19101

U

0,00

U

600,00

0,000

0,00

Capítol

01.04

Jornada/fracció d'inspecció durant execució de la instal·lació
d'enllumenat

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

05

ENLLUMENAT EXTERIOR: JARDINS, ED.AUXI., APARCAMENT

1 JHV18101

Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 5)
Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

0,000

0,00

600,00

0,000

0,00

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de

0,00

Obra

2 JHV19101
U

0,000

U

600,00

0,000

0,00

U

Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 5)
Jornada/fracción proves finals de la instal·lació d'enllumenat

600,00

0,000

0,00

U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat
de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 6)
Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

0,000

0,00

0,00

Obra

1 JHV18101

600,00

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat
de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 6)
TOTAL

01.03

4

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
Jornada/fracción proves finals de la instal·lació d'enllumenat

0,00

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)

Pàg.:

U

0,00

4 JHV19101

Data: 17/12/19

funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

600,00

Capítol

2 JGV18101

3 JGV18101

01.02

Obra

1 JGV19101

PRESSUPOST

3 JGV19101

Jornada/fracció d'inspecció durant execució de la instal·lació
d'enllumenat

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

PRESSUPOST

4 JGV18101

U

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

Data: 17/12/19

funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

Pàg.:

5

1 JGV19101
600,00

0,000

Capítol

2 JGV18101

01.05
01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

06

REFORMA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR A LA CORONACIÓ

Titol 3

01

REFORMA ENLLUMENAT CORONACIÓ

3 JHV19101
1 JGV19101

2 JGV18101

U

Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

1,000

600,00

U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

600,00

0,000

0,00

4 JHV18101

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
TOTAL

Titol 3

01.06.01

5 JGVD9D01

6 JGVD8D01
600,00

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

07

DESDOBLAMENT DE L'ESCOMESA ELÈCTRICA CASA ADMINIST

EUR

Pàg.:

6

Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

0,000

0,00

U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

600,00

1,000

600,00

U

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
Jornada/fracción proves finals de la instal·lació d'enllumenat

600,00

0,000

0,00

600,00

0,000

0,00

600,00

0,000

0,00

600,00

0,000

0,00

0,00

Obra

Data: 17/12/19

U

0,00

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
TOTAL

PRESSUPOST

U

U

U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat
de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 6)
Jornada/fracció d'inspecció durant execució de la instal·lació
d'enllumenat
Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 5)
Jornada/fracció proves finals de servei i inspeccions de
instal·lació de xarxa de terres
Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 4)
Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa
de terres
Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de
baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes,
profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del
conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat
mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 3)

EUR

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

Data: 17/12/19

Pàg.:

01.07

7

PRESSUPOST

600,00

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

08

REFORMA INSTAL·LACIÓ CASA D'ADMINISTRACIO I ANNEXA

Titol 3

01

CASA ADMINISTRACIÓ

2 JGV19101

U

Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

U

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

0,000

0,00

TOTAL

Titol 3

600,00

0,000

01

Pressupost CTN 1801098

08

REFORMA INSTAL·LACIÓ CASA D'ADMINISTRACIO I ANNEXA

Titol 3

02

CASA ANNEXA

01

Pressupost CTN 1801098

09

ACTUACIONS AL POBLAT

Titol 3

01

DERIVACIÓ INDIVIDUAL

U

Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

600,00

0,000

0,00

U

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

0,000

0,00

0,00

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
TOTAL

U

Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

600,00

0,000

0,00

Titol 3

0,000

0,00

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
EUR

01.09.01

0,00

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

09

ACTUACIONS AL POBLAT

Titol 3

02

REFORMA INSTAL·LACIÓ HABITATGE

1 JGV18101

600,00

8

0,00

Capítol

0,00

Capítol

2 JGV18101

01.08.02

Obra

2 JGV19101

01.08.01

Obra

1 JGV19101

Titol 3

1 JGV18101

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

Pàg.:

d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
TOTAL

1 JGV18101

Data: 17/12/19

U

Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

600,00

0,000

0,00

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
EUR

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

PRESSUPOST

2 JGV19101

U

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

Data: 17/12/19

desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

Pàg.:

0,000

9

0,00

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
TOTAL

Titol 3

PRESSUPOST

2 JGV19101

01.09.02
01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

09

ACTUACIONS AL POBLAT

Titol 3

03

GARATGE

TOTAL

2 JGV19101

U

Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

U

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

0,000

0,00

TOTAL

Titol 3

600,00

0,000

01

Pressupost CTN 1801098

10

REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE BOMBEIG I ETAPs

Titol 3

02

ETAP NOVA

U

0,00
U

Jornada d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa
de terres
Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de
baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes,
profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del
conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat
mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 3)
Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

0,000

0,00

600,00

1,000

600,00

0,00
Titol 3

01.10.02

600,00

Pressupost CTN 1801098

10

REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE BOMBEIG I ETAPs

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Titol 3

01

ESTACIÓ DE BOMBEIG

Capítol

11

SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU

Titol 3

01

NOU QUADRE PER CONMUTACIO AMB GE

U

0,00

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

Capítol

1 JGV18101

0,000

10

0,00

Capítol

TOTAL
01

600,00

01.10.01

Obra

2 JGV19101

01.09.03

Obra

Titol 3

1 JGVD8D01

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

Pàg.:

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

0,00

Obra

1 JGV18101

U

Data: 17/12/19

Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

600,00

0,000

0,00
1 JGV19101

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa

U

Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

1,000

600,00

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

PRESSUPOST

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

Data: 17/12/19

Pàg.:

11

interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
TOTAL

Titol 3

Pàg.:

12

600,00

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

11

SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU

Titol 3

02

GRUP ELECTROGEN PORTATIL

2 JGV19101

Data: 17/12/19

%UDQTXHVLQFRPSOHWHV

01.11.01

Obra

1 JGV18101

PRESSUPOST

U

Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal. Elèctriques

600,00

0,000

0,00

U

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)
Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

0,000

0,00

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
TOTAL

Titol 3

01.11.02

0,00

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

14

MODIFICACIÓ CGBT

1 JGV19101

U

Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques

600,00

1,000

600,00

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)
TOTAL

Capítol

01.14

600,00

EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROYECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELECTRICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
DE LA PRESA DE BAELLS

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 17/12/19

Pàg.:

1

Import

NIVELL 3: TITOL 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01

RASA EN CALÇADA
RASA EN TERRENY
RASA EN VORERA
ARQUETES
EXECUCIÓ DE NOVA RASA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Titol 3
Capítol

01.06.01
01.06

REFORMA ENLLUMENAT CORONACIÓ
REFORMA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR A LA CORONACIÓ

Titol 3
Titol 3
Capítol

01.08.01
01.08.02
01.08

CASA ADMINISTRACIÓ
CASA ANNEXA
REFORMA INSTAL·LACIÓ CASA D'ADMINISTRACIO I ANNEXA

0,00
0,00
0,00

Titol 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

01.09.01
01.09.02
01.09.03
01.09.04
01.09

DERIVACIÓ INDIVIDUAL
REFORMA INSTAL·LACIÓ HABITATGE
GARATGE
RETIRADA LLUMINARIES
ACTUACIONS AL POBLAT

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Titol 3
Titol 3
Capítol

01.10.01
01.10.02
01.10

ESTACIÓ DE BOMBEIG
ETAP NOVA
REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE BOMBEIG I ETAPs

0,00
600,00
600,00

Titol 3
Titol 3
Capítol

01.11.01
01.11.02
01.11

NOU QUADRE PER CONMUTACIO AMB GE
GRUP ELECTROGEN PORTATIL
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU

600,00
0,00
600,00

Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

01.15.01
01.15.02
01.15.03
01.15

GESTIO DE RESIDUS
LEGALITZACIÓ EN BT
SEGURETAT I SALUT
PARTIDES ALÇADA

600,00
600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01

EXECUCIÓ DE NOVA RASA
TRASLLAT QUADRE INDICADORS
NOU SUMINISTRAMENT ELECTRIC LAVABOS PUBLICS
ACTUACIONS EN L'ACCÉS I CAMÍ D'ACCÉS A LA PRESA
ENLLUMENAT EXTERIOR: JARDINS, ED.AUXI., APARCAMENT
REFORMA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR A LA CORONACIÓ
DESDOBLAMENT DE L'ESCOMESA ELÈCTRICA CASA ADMINIST
REFORMA INSTAL·LACIÓ CASA D'ADMINISTRACIO I ANNEXA
ACTUACIONS AL POBLAT
REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE BOMBEIG I ETAPs
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU
RETIRADA INSTAL·LACIO ANTIGA INTERIOR PRESA
RETIRADA DE CAIXA I LÍNIA AEREA EN ED.ANNEX
MODIFICACIÓ CGBT
PARTIDES ALÇADA
Pressupost CTN 1801098

0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
0,00
3.600,00
3.600,00

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost CTN 1801098

3.600,00
3.600,00

EUR
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Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut

1. OBJECTE

Adreça

:

Embassament de la Baells

1.1.

Població

:

08698 CERCS

IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

L’objecte és la redacció del projecte constructiu de la finalització de la reforma de la instalꞏlació
elèctrica de la presa de Baells (situada al terme municipal de Cercs, a la comarca del
Berguedà, província de Barcelona).
1.2.

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

OBJECTE
Redactor E.S.S.

:

Josep Secanell

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del

Titulació/ns

:

Enginyer de camins, canals i ports

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la

Colꞏlegiat núm.

:

8.396

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la

Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos

Despatx professional :

AUDINGINTRAESA, S.A.

Població

Barcelona

:

inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a

4. DADES DEL PROJECTE
4.1.

AUTOR/S DEL PROJECTE

les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i

Autor del projecte

:

Josep Secanell

humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de

Titulació/ns

:

Enginyer de camins canals i ports

Colꞏlegiat núm.

:

8.396

treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a

Despatx professional :

AUDINGINTRAESA, S.A.

l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant

Població

Barcelona

:

l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el

4.2.

COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE

contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que

Coordinador de S & S

desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de

designat pel promotor

condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI
Promotor
NIF

:

Agència Catalana de l’Aigua
:

Josep Secanell

Titulació/ns

:

Enginyer de camins canals i ports

Colꞏlegiat núm.

:

8.396

Despatx professional :

AUDINGINTRAESA, S.A.

Població

Barcelona

:

Q0801031F
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4.6.
4.3.

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS
Les obres es realitzaran a l’interior del recinte privat de la presa de Baells. Són obres

TIPOLOGIA DE L'OBRA

d’instalꞏlacions elèctrica i reforma d’enllumenat, no existeixen serveis afectats.

L’objecte és la redacció del projecte constructiu de PROJECTE CONSTRUCTIU DE
FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA
PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS).

4.7.

L’abast del projecte és: l’execució de nova rasa per a l’estesa de nou cablejat, el trasllat del

LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I
MITJANS D'EVACUACIÓ

quadre d’indicadors, el nou subministrament elèctric des del QGBT a lavabos públics, reformes
en l’enllumenat exterior a les zones de la presa i poblat, desdoblament d’escomesa i reforma

Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...)

elèctrica de la casa d’administració, reforma elèctrica de la instalꞏlació elèctrica d’un habitatge en
ús al poblat, reforma de les instalꞏlacions de bombeig i tractament d’aigua, un sistema de
subministrament elèctric alternatiu per l’alimentació elèctrica de les comportes dels desguassos,

Telèfon únic

la retirada de la instalꞏlació antiga de l’interior de la presa i la retirada de caixa i línia aèria d’una

d’emergències

instalꞏlació en desús.

Hospital de Berga

Es per això que el contractista adjudicatari de les obres haurà de comprovar prèviament a la
CAP Berguedà

fase d’execució i posta en marxa de les obres.

: Carrer de Quim Serra, 1, 08600 Berga, Barcelona. Tel: 938
21 27 44

Ambulàncies (TSC)
SITUACIÓ

: Autovia Eje del Llobregat, 72, 08650 Sallent, Barcelona. Tel:
938 37 28 75

Emplaçament

:

Carretera C-26, del km 151 al 152

Mossos

Adreça

:

Embassament de la Baells

d’Esquadra a

Número

:

Del km 151 al 152 de la carretera C-26

Codi Postal

:

08698

Població

:

CERCS

: Carrer del Programari Lliure, 08600 Berga, Barcelona. Tel:
938 81 57 85

Berga
Parc de Bombers

: 08600 Berga, Barcerlona. Tel: 938 21 10 80

de berca

4.8.
4.5.

: Carretera de Ribes, 47, 08600 Berga, Barcelona. Tel: 938 24
34 00

execució de qualsevol tasca, l’estat en que es troba l’equipament per evitar problemes durant la

4.4.

: 112

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE

COMUNICACIONS
El pressupost d’Execució Material de la obra completa ascendeix a la quantitat de 223.301,62 €
Carretera
Línia Autobús

:
:

C-26

(dos-cents vint-i-tres mil tres-cents un euros amb seixanta-dos cèntims).

ALSA L1, L2, L3 fins a Berga (a 12 km) o Cercs (a 8km)
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4.9.

PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Oficial 1a manyà
Oficial 1a electricista

El Pressupost d’Execució Material (PEM) per a l’estudi de Seguretat i Salut complementària és

Oficial 1a muntador

de 4.679,18 € (quatre mil sis-cents setanta-nou euros amb divuit cèntims), el que representa el 2,09

Ajudant electricista

% respecte al total.

Ajudant muntador
Ajudant
Manobre

4.10. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2,5 mesos.

4.11. MÀ D'OBRA PREVISTA

Manobre especialista

4.14. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA

CABLES COAXIALS
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

El número mig de treballadors en obra està previs que sigui de 3 treballadors. L’estimació de mà
d’obra en punta d’execució serà de 5 operaris.

CABLES DE FIBRA ÒPTICA
CABLES DE TELEFONIA AMB CONDUCTORS DE COURE
CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀLꞏLICS

4.12.

ACTIVITATS PREVISTES A L’OBRA

Les activitats previstes a l’obra del projecte constructiu de finalització de la reforma elèctrica de la
instalꞏlació elèctrica de la presa de Baells son: l’execució de nova rasa per a l’estesa de nou cablejat,

el trasllat del quadre d’indicadors, el nou subministrament elèctric des del QGBT a lavabos

CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
QUADRES ELECTRICS
CONDUCTORS DE COURE NUS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS

públics, reformes en l’enllumenat exterior a les zones de la presa i poblat, desdoblament

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

d’escomesa i reforma elèctrica de la casa d’administració, reforma elèctrica de la instalꞏlació

MATERIALS AUXILIARS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

elèctrica d’un habitatge en ús al poblat, reforma de les instalꞏlacions de bombeig i tractament

MORTERS IGNÍFUGS

d’aigua, un sistema de subministrament elèctric alternatiu per l’alimentació elèctrica de les
comportes dels desguassos, la retirada de la instalꞏlació antiga de l’interior de la presa i la
retirada de caixa i línia aèria d’una instalꞏlació en desús.

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE
TENSIÓ BAIXA
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS, CANALS I

4.13. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA
Cap de colla
Oficial 1a

SAFATES
PLANXES I PERFILS D'ACER
SAFATES METÀLꞏLIQUES
TUBS FLEXIBLES D'ACER
3
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TUBS RÍGIDS METÀLꞏLICS

•

Parts del cos que es veuran afectades

TUBS RÍGIDS NO METÀLꞏLICS

•

Naturalesa del dany, graduant en lleugerament nociu, nociu i extremadament
nociu.

4.15.

MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA

Exemples lleugerament perjudicial:

Camió cistella fins a 10 m d'alçària

•

Danys superficials: talls i macadures petites, irritació dels ulls per pols.

Grua autopropulsada de 12 t

•

Molèsties i irritació, per exemple: mal de cap, disconfort.

Grua autopropulsada de 40 t

Exemples perjudicial:

Subministrament de contenidor metàlꞏlic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus
inerts o no especials
Martell trencador manual

•

Laceracions, cremades, commocions, torçades importants, fractures menors.

•

Sordesa, dermatitis, asma, trastorns musculo-esquelètics, malaltia que condueix a
una incapacitat menor.

Retroexcavadora amb martell de 800 kg a 1500 kg
Camió per a transport de residus d’excavació

Exemples d'extremadament perjudicial:

Camió amb bomba de formigonar

•

Amputacions, fractures majors, intoxicacions, lesions múltiples, lesions fatals.

Estenedora p/paviment

•

Càncer i altres malalties cròniques que acurten severament la vida.

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

Han estat establerts cinc nivells de grau de risc obtinguts de les diferents combinacions de la

Grup electrògens de 45/60 kVA, amb consums inclosos

probabilitat i severitat:
SEVERITAT

5. PROCEDIMENTS DE PREVENCIÓ DELS RISCOS DE L’OBRA
5.1.

PROBABILITAT

ALTA

MITJA

BAIXA

METODOLOGIA EMPRADA EN LA IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS

ALTA

Molt Alt (MA)

Alt (A)

Moderat (M)

Per a l'avaluació dels riscos s'utilitza el concepte GRAU DE RISC (GR), obtingut de la valoració

MITJA

Alt (A)

Moderat (M)

Baix (B)

BAIXA

Moderat (M)

Baix (B)

Molt Baix (MB)

conjunta de la PROBABILITAT (PB) que es produeixi el dany i la SEVERITAT (SV) de les
conseqüències. La materialització d'aquesta avaluació queda reflectida la manera següent:
GRAU DE RISC(GR) = PROBABILITAT DE QUE ES MATERIALITZI(PB) X SEVERITAT DE LES SEVES CONSEQUÈNCIES(SV)

El càlcul del Grau de Risc es realitza tenint en compte les característiques de la unitat d'obra a
Per estimar la probabilitat, es valorarà tenint en compte les característiques del lloc de treball i
tasques a executar. La probabilitat que ocorri el dany pot graduar, de baixa a alta, amb el
següent criteri:

executar, les mesures de prevenció previstes i la seva adequació a la normativa vigent.
L'avaluació de riscos estarà acompanyada d'una planificació preventiva a fi de:
• Eliminar o reduir el risc, mitjançant mesures de prevenció en l'origen, organitzatives, de

•

Probabilitat alta: El dany ocorrerà sempre o gairebé sempre.

•

Probabilitat mitjana: El dany ocorrerà en algunes ocasions.

• Controlar periòdicament les condicions, l'organització i els mètodes de treball i l'estat de salut

•

Probabilitat baixa: El dany ocorrerà rares vegades.

dels treballadors.

protecció colꞏlectiva, de protecció individual o de formació i informació als treballadors.

Per determinar la potencial severitat del dany, s'ha de considerar:
4
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•

Utilitzar productes químics menys perillosos.

•

Disposar de les fitxes de seguretat dels productes químics i seguir les seves recomanacions.

•

Utilitzar els productes en les dilucions recomanades.

•

Utilitzar elements auxiliars per al transvasament de líquids.

principalment o mitjançant l'ús d'útils de neteja.

•

Utilitzar els EPI segons s'indiqui en les fitxes de seguretat (guants, pantalles, mascaretes ...).

b) Avaluació de riscos

•

Realitzar la neteja, sempre que sigui possible, en locals ventilats.

•

Utilitzar robes de treball adequades a la climatologia existent.

•

Establir pauses durant la realització del treball que permeti la recuperació del treballador.

•

Utilitzar elements auxiliars per al transport de pesos.

•

Seleccionar estris de treball amb un disseny adequat per evitar les postures forçades.

•

En cas de realitzar neteges en zones amb presència de maquinària, delimitar correctament la zona

5.2.

AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ PREVENTIVA

5.2.1. TREBALLS DE NETEJA D’INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS D’OBRA
a) Descripció dels treballs
Comprèn els treballs de neteja en les instalꞏlacions i zones d'obra, realitzades de forma manual

TIPUS DE RISC
Caiguda al mateix nivell
Caiguda diferent nivell
Contactes elèctric amb equips i maquinaries defectuoses
Contacte amb productes químics perillosos
Estrès tèrmic (condicions ambientals)
Sobreesforços
Contactes tèrmics
Riscos a tercers, derivats de la intromissió descontrolada
dels mateixos en la zona d'obres o en zones públiques.

PB
M
M
MB
M
M
M
M
MB

SV
B
M
A
M
B
M
M
A

GR
B
M
M
M
B
M
M

de treball i planificar els treballs per evitar afeccions.

M

d) Equips de Protecció Individual

c) Mesures preventives
Las proteccions seran les següents:
•

Recollir els cables solts sobre el sòl, conduir per canalització o per zones sense pas de treballadors
ni maquinària.

•

Guants de protecció.

•

Utilitzar calçat antilliscant.

•

Ulleres antiprojeccions.

•

Deixar lliures d'obstacles les zones de pas i de treball.

•

Casc.

•

Prestar atenció als desnivells, les irregularitats o els desperfectes del sòl durant la neteja i

•

Roba impermeable.

•

Armilla reflectant, en cas de ser necessari.

•

Botes de seguretat anti lliscants i resistents a l'aigua.

•

Mascareta en cas d'ús de productes químics.

escombrat.
•

Utilitzar escales de tisora homologades amb tots els elements de protecció habilitats (falques
antilliscants, mecanisme anti obertura.

•

Comprovar l'estat de cables i endolls.

•

Evitar netejar qualsevol equip connectat al corrent elèctric amb esprais o amb líquids, si no és
apropiat.

•

Cobrir els equips abans de les operacions de neteja.

e) Proteccions Colꞏlectives
Les proteccions colꞏlectives seran les següents:
•

Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari.
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• Els accessoris d'elevació han d'estar marcats de manera que es puguin identificar les característiques
essencials per a un ús segur.

5.2.2. MANIPULACIÓ DE MATERIALS I CÀRREGUES
• Només es faran servir elements de resistència adequada.

a) Descripció dels treballs
Treballs necessaris per a realitzar operacions de manipulació de càrregues, ja sigui manual o mecànica,

• Protegir les arestes vives.

com a activitat de suport en multitud d'operacions i activitats en l'obra.

• Equipar amb guardacaps els anells terminals dels cables.

La maquinària a utilitzar serà: grua autopropulsada, camió grua, útils d'elevació i eines manuals.

• No emprar cables ni cadenes lligats.

b) Avaluació de riscos

• A la càrrega que calgui elevar, s'escolliran els punts de fixació que no permetin el lliscament de les
eslingues, tenint cura que aquests punts es trobin disposats d'una manera adequada en relació amb el

TIPUS DE RISC
Atropellaments i col∙lisions per maquinària i vehicles.
Despreniments de càrregues.
Atrapaments.
Caiguda al mateix nivell
Caiguda diferent nivell
Caigudes d'objectes i càrregues
Cops amb objectes i eines
Tall i erosions
Sobreesforços

PB
M
M
M
M
B
M
M
B
M

SV
M
M
M
B
M
M
B
M
M

GR
M
M
M
B
B
M
B
M
M

Els derivats dels treballs en ambients meteorològics
adversos.
Atrapament per bolcada de màquines.

M
B

M
M

M
B

Riscos a tercers, derivats de la intromissió descontrolada
dels mateixos en la zona d'obres o en zones públiques.

centre de gravetat de la càrrega.
• La càrrega romandrà en equilibri estable, emprant si cal un pòrtic per equilibrar les forces de les
eslingues.
Grillons:
• Únicament s'utilitzaran els que no estiguin deformats, ni tinguin el boló tort.
• El cargol ha de portar rosca. Es premés al màxim.
• Els que no siguin de rosca, s'asseguressin.
Cordes:

MB

A

M
• Les cordes per hissar o transportar càrregues tindran un coeficient mínim de seguretat de 10 (deu).

c) Mesures preventives
•

Abans d'iniciar qualsevol treball s'abalisarà convenientment la zona afectada per impedir la intrusió

• El seu maneig es realitzarà amb guants de cuir.
• Es posaran proteccions quan hagin de treballar sobre arestes vives, evitant el seu deteriorament o tall.

de tercers al tall.
• Per eliminar-la brutícia s'han de rentar i eixugar-se abans del seu emmagatzematge.
•

Es procurarà realitzar amb mitjans mecànics tota aquella operació de maneig de càrregues,
elevació o transport que per les seves característiques (pes, volum, forma, etc.) Ofereixi més riscos
en cas de ser realitzada de forma manual.

•

S'evitarà el maneig de materials pesats sense l'eina o útils destinats a aquesta finalitat.

•

Queda prohibit circular càrregues per sobre de personal que es troba treballant, zones de pas o
llocs on la caiguda pugui produir grades destrosses materials.

• Es tindran en compte que en unir-les mitjançant nusos amb cordes d'igual secció, la seva resistència
disminuirà d'un 30 a un 50%.
• Es faran servir de guies en els hissats de material i càrregues, mai per hissat.
Cables:
• Els cables tindran un coeficient mínim de seguretat de 6 (sis).

Accessoris d’hissat :
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• El seu maneig es realitzarà amb guants de cuir.

• No s'utilitzaran per a càrregues superiors a les indicades pel fabricant en la pròpia cinta o eslinga.

• Per tallar un cable cal lligar a un i altre costat del tall, per evitar que es desfacin els extrems.

d) Equips de Protecció Individual

• S'hauran greixar periòdicament.

Les proteccions seran les següents:

• Es revisaran periòdicament i sempre abans de la seva utilització, comprovant que no hi ha nusos, coques,

• Casc de seguretat.

filferros trencats, corrosió, etc.
• Arnès de seguretat per a treballs en alçada.
• Cintes i eslingues sintètiques.
• Armilla reflectant.
• Es revisaran periòdicament i sempre abans de la seva utilització, comprovant que no existeixen
deficiències.
• No s'utilitzaran per a càrregues superiors a les indicades pel fabricant en la pròpia cinta o eslinga.
Cadenes:
• Les cadenes seran de ferro forjat o acer.
• El factor de seguretat serà com a mínim de cinc per a la càrrega nominal màxima.
• Els anells, ganxos, anelles o argolles dels extrems seran del mateix material que les cadenes a les quals
van fixats.

• Guants de protecció.
• Botes de seguretat.
• Faixa lumbar per maneig de càrregues manual.
e) Proteccions Colꞏlectives
Les proteccions colꞏlectives seran les següents:
• Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari.
• Xarxes o baranes en les zones amb risc de caiguda en alçada.

• Totes les cadenes seran revisades abans de posar-se en servei.
• Quan les baules pateixin un desgast excessiu o s'hagin doblat o esquerdat, seran tallats i reemplaçats
immediatament.

5.2.3. MUNTATGE I DESMUNTATGE DE PUNTS DE SUBJECCIÓ
a) Descripció dels treballs

Ganxos:
Comprèn els treballs de muntatge i desmuntatge d'ancoratges de subjecció per a sistemes anticaigudes
• Seran d'acer o ferro forjat.

provisionals en obra.

• Estaran equipats amb pestells o altres dispositius de seguretat per evitar que les càrregues puguin sortir.

Els ancoratges són els punts de subjecció que suportaran la força generada en una caiguda sobre el

• Les parts que estiguin en contacte amb cadenes, cables o cordes seran arrodonides.
Cintes i eslingues sintètiques:
• Es revisaran periòdicament i sempre abans de la seva utilització, comprovant que no existeixen
deficiències.
• Es tindrà també en compte un coeficient de seguretat serà de 6 a 9.

sistema de seguretat.
Punt d'ancoratge es un element al que pot ser subjecte amb total seguretat un equip de protecció
individual o un equip de treball, després de la instal ꞏ lació del dispositiu d'ancoratge.
Dispositiu d'ancoratge: Tot element o sèrie d'elements que incorporen un o diversos punts d'ancoratge.
Ancoratge estructural: Element o elements fixats permanentment a una estructura que reuneix tots els
requisits de seguretat, al qual o als quals és possible subjectar un dispositiu d'ancoratge o un equip de
protecció individual.
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b) Avaluació de riscos

• Els ancoratges compliran la normativa amb la normativa EN 795.

TIPUS DE RISC
Caigudes d’alçada per no fer ú d’arnes de seguretat.
Caiguda al mateix nivell
Caiguda diferent nivell

PB
MB
MB
M

SV
A
A
B

GR
M
M
B

Cops i atrapaments amb materials, mitjans auxiliars i
eines en manipulació
Atrapaments
Cops amb objectes i eines
Projeccions

M
B
B
B

M
MA
M
M

M
B
B
B

Riscos a tercers, derivats de la intromissió descontrolada
dels mateixos en la zona d'obres o en zones públiques.

MB

A

M

c) Mesures preventives
• Mai podrà haver un sol treballador a la zona de treballs en alçada, en previsió de possibles rescats. Un
dels treballadors disposarà de mitjans de comunicació.
• Els treballadors disposaran de formació específica sobre treballs en alçada.
• Ha de disposar d'un marcatge permanent en aquells components en què la normativa vigent ho exigeixi.
• Ha de disposar de manual d'ús i muntatge.
• Durant el muntatge i desmuntatge de punts de subjecció no podrà realitzar cap treball en la vertical.
• Revisar l'homogeneïtat i continuïtat dels punts de subjecció fixos.

• Seran instalꞏlats segons les condicions del fabricant.
• L’instalꞏlador del punts forts fixos serà competent per a aquesta activitat.
• La colꞏlocació de l'ancoratge serà realitzat mitjançant l'ús d'un arnès anti caigudes subjecte a un
ancoratge estructural, en cas d'absència de protecció col ꞏ lectiva.
d) Equips de Protecció Individual
Les proteccions seran les següents:
• Guants de protecció.
• Casc de protecció dotat d'arnès que garanteixi que el casc es mantingui correctament sobre el cap en cas
de caiguda i barballera. Segons normativa CE EN 397.
• Armilla reflectant, en cas de ser necessari.
• Botes de seguretat.
• Arnés anti caigudes amb absorbidor d'energia.
e) Proteccions Colꞏlectives
Les proteccions colꞏlectives seran les següents:
• Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari

• No realitzar aquests treballs quan les condicions atmosfèriques siguin adverses.
• En cas de ser necessari, s'empraran mitjans auxiliars com a bastida o plataforma elevadora per al

5.2.4. EXCAVACIONS DE RASES

muntatge i desmuntatge de les proteccions.

a) Descripció dels treballs

• En les operacions verticals no se situaran operaris a la part inferior ni a diferent nivell.

Dintre d’aquest apartat se troben les execucions de rases per l’estesa dels nous cablejats.

• Les eines i altres accessoris que hagi d'utilitzar el treballador hauran d'estar subjectes a l'arnès, al seient

b) Avaluació de riscos

del mateix o per altres mitjans adequats.
• El treball haurà de planificar i supervisar correctament, de manera que en cas d'emergència, es pugui
socórrer immediatament al treballador.
• En els ancoratges estructurals cal conèixer la seva resistència i que es realitzi una revisió per personal
competent per assegurar-nos que no estan danyats.
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• Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic.

TIPUS DE RISC
Atropellaments, col∙lisions, per maquinaria de moviment de
terres
Atrapament per bolcada de maquinaria
Caigudes de personal i/o objectes al diferent nivell
Caigudes de persones al mateix nivell
Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions
meteorològiques adverses (baixes temperatures, forts
vents, pluges, etc.)
Col.lisions entre màquines i elements existents
Interferències amb possibles conduccions soterrades
Caigudes a diferent nivell
Cops
Talls
Ambient pulvígen
Caiguda d’objectes
Projeccions.
Soroll
Riscos a tercers, derivats de la intromissió descontrolada
dels mateixos en la zona d'obres o en zones públiques.

PB

SV

GR

• La maquinària de moviment de terres serà manejada per personal autoritzat amb experiència, fent ús de
la senyalització lluminosa en condicions de baixa visibilitat o quan la màquina estigui en moviment i avisant

MB
MB
MB
M

A
A
A
B

M
M
M
B

de l'inici dels treballs mitjançant la senyalització acústica.
• Serà obligatori senyalitzar i abalisar les zones d'actuació a fi d'aconseguir el seu aïllament.
• En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, i se senyalitzaran

M

M

M
• Es prohibeix circular amb la caixa del camió basculant alçada.

B
M
MB
B
B
B
MB
B
M

M
M
A
M
M
B
A
B
B

B
M
M
B
B
MB
M
MB
M

MB

A

M

• Es senyalitzarà i ordenar el trànsit de màquines i camions de forma visible, senzilla i coordinada.
• Està prohibit baixar del vehicle amb aquest en marxa.
• Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i / o en nombre superior als seients
existents en l'interior.
• Les màquines de moviment de terres disposaran de cabina antibolcada.
• En cas necessari, les màquines disposaran de cabina antiprojeccions.
• Es senyalitzaran les vores de les excavacions en les proximitats puguin transitar persones, mitjançant

c) Mesures preventives

malla taronja o cinta de banderoles situada a un dos com a mínim de la vora de coronació del talús o es
protegiran mitjançant una barana de 100 cm. d'alçada, llistó intermedi i sòcol.

• En la zona de treball només romandran els treballadors implicats en les tasques a realitzar
• No es podrà utilitzar maquinària emprant telèfon mòbil ni utilitzant dispositius amb auriculars.
• Es regaran els talls convenientment i amb la freqüència necessària per evitar la formació d'ambient
pulvígeno.

• El personal que ha de treballar en aquesta obra a l'interior de les rases coneixerà els riscos als que pot
estar sotmès.

• Normes d'actuació de la maquinària utilitzada durant l'execució dels treballs referent a la seva pròpia
seguretat.

• Les maniobres de la maquinària amb perill, en cas necessari, estaran dirigides per una persona
capacitada, diferent de la del maquinista.

• Prohibició de permanència del personal en el radi d'acció de màquines en moviment.
• Queden prohibits els apilaments (terres, materials, etc.) A una distància de la vora d'una rasa inferior a
• Distribució correcta de les càrregues en els mitjans de transport.

profunditat de la mateixa.

• Els camions no es carregaran per sobre del definit com a càrrega màxima i mai sobrepassant la capacitat

• S'establiran passarelꞏles sobre les rases per al pas del personal.

de la caixa.
• Es senyalitzarà i ordenar el trànsit de màquines i camions de forma visible i senzilla.
• En les operacions de càrrega el conductor del camió es trobarà a la cabina del vehicle, en cas de ser
reforçada, mai sobre la mateixa dirigint les operacions.

• És prohibit expressament l'apilament de materials en zona de trànsit, retirant els objectes que impedeixin
el pas.
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d) Equips de Protecció Individual
Les proteccions seran les següents:
• Botes de seguretat.
• Guants de protecció.

TIPUS DE RISC

PB

SV

GR

Caigudes de persones a diferent nivell des de medis auxiliars

B

M

B

Caigudes al mateix nivell

M

B

B

Trepitajdes sobre objectes

M

B

B

Atrapaments per parts mòvils de les maquines

MB

A

M

Afeccions a la pell degudes a pastes de morters

M

B

B

Cops amb eines i materials

M

B

B

Sobreesforços per postures forçades i repetitives

M

B

B

Projeccions de particules

M

B

B

Caiguda d’objectes i materials

M

B

B

Talls i erosions

B

M

B

• Ulleres anti projeccions, en cas de ser necessari.

Contactes tèrmics

B

M

B

Ferides amb màquines talladores

B

M

B

• Mascareta autofiltrant, en cas de ser necessari.

Risc de contacte directe amb màquines

B

M

B

Soroll

M

B

B

Pols

M

B

B

Vibracions

B

B

MB

• Arnés anti caigudes, en cas de ser necessari.

Exposició a agents químics

B

M

B

e) Proteccions Colꞏlectives

Riscos a tercers derivats de la intromissió descontrolada dels
mateixos en la zona d’obres

B

M

B

• Casc de protecció.
• Armilla reflectant.
• Roba i botes de seguretat impermeables, en cas de ser necessari.

• Protectors acústics, en cas de ser necessari.

Les proteccions colꞏlectives seran les següents:
c) Mesures Preventives
• Abalisament de la zona de treball amb malla de color taronja ancorada al terreny mitjançant redons
metàlꞏlics a 1,50 m. de la vora de l’excavació.

• Norma bàsica per tots aquests treballs : ordre i neteja.
• En la zona de treball només romandran els treballadors implicats en les tasques a realitzar

5.2.5. TREBALLS D’AJUDA RAM PALETA

• Restarà totalment prohibit realitzar treballs amb operaris a la mateixa vertical.

a) Descripció dels treballs

• Els treballs es faran des de bastides de cavallets o del tipus tubulars mòbils.

Dintre d’aquest apartat se troben totes les tasques d’ajuda ram paleta.

• En general, són d’aplicació totes les normes de comportament enunciades en els apartats anteriors, i
caldrà tenir cura de comprovar periòdicament del bon estat dels mitjans auxiliars i de les eines, en especial,

Com a mitjans auxiliars, principalment bastides de cavallets i escales de mà, i eines manuals, incloses les

les eines elèctriques.

elèctriques
• La il.luminació de la zona de treball i pas serà l'adequada
b) Avaluació de riscos
• Aquests treballs es realitzaran de forma aïllada i sense interferències amb altres oficis , especialment en
el cas de sales de petites dimensions.
Mesures preventives específiques:
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• Es tindran en compte les mesures preventives que s'inclouen en el capítol mitjans auxiliars, tant per

e) Equips de Protecció colꞏlectiva

escales portàtils com per a bastides tubulars o de cavallets.
Les proteccions colꞏlectives seran les següents:
• S'ordenaran adequadament les eines manuals i estris emprats, de manera que siguin substituïts aquells
que es troben en mal estat.

• Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari.

• En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, i es senyalitzaran les zones de

5.2.6. INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES

circulació.

a) Descripció dels treballs

• Les zones de possibles caigudes o projeccions de materials des de les bastides, estaran acotades de

Comprèn els treballs per les Instalꞏlacions elèctriques i medis auxiliars com bastides fixes i mòbils,

manera que no siguin accessibles mentre es treballa.

plataformes elevadores, escales, grues per elevació de carregues ect.

• No es realitzaran treballs sota una bastida mentre s'estigui utilitzant aquest.

b) Avaluació de riscos

• Estarà totalment prohibit realitzar treballs amb operaris en la mateixa vertical.

TIPUS DE RISC
Caigudes des de el mitjà auxiliar per no ús d’arnesos de seguretat

• Els treballs s'efectuaran des de terra o bastides homologats tipus Europeu, amb plataforma de treball de
60 cm. d'amplada. Els buits del tancament es trobaran convenientment protegits.
• Les escales, plataformes i bastides que s'utilitzin, estaran en perfectes condicions. D'usar-se escales
seran del tipus "tisora".
• Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets bidons, caixes o piles de material per evitar treballar sobre
superfícies insegures.
• S'ha de donar prioritat a la construcció de petos d'escales per evitar la protecció provisional
• Coordinació amb la resta dels oficis que intervenen en l'obra.
d) Equips de protecció individual
• Botes de seguretat.

Caigudes dels treballadors al no fer ús correctament dels medis de
protecció col⋅lectiva.
Caigudes al mateix nivell.

PB

SV

GR

B

M

B

M

M

M

M

B

B

Caigudes de materials.

B

B

MB

Despreniments de càrregues i objectes.

B

M

B

Cops amb eines i materials

B

M

B

Ferides produïdes en la col⋅locació de canonades i equips
Projecció de partícules

M

B

B

M

B

B

Intoxicacions per manipulació de materials de closa

B

M

B

Sobreesforços per postures forçades i repetitives

M

M

M
M

Pols.

MB

A

Soroll.

B

M

B

Electrocució per la utilització de màquines elèctriques

B

B

MB

Vibracions

B

B

MB

Riscos a tercers derivats de la intromissió descontrolada dels
mateixos en la zona d’obres

B

M

B

• Guants de protecció.
• Casc de protecció.
• Protecció acústica, en cas necessari.

c) Mesures Preventives
• Totes les operacions restaran dirigides per una persona responsable que coordinarà les maniobres per
evitar situacions insegures fronts riscos de càrregues suspeses i caigudes d’alçada. Treballador amb

• Ulleres anti projeccions, en cas necessari.

Funcions de Recurs Preventiu

• Mascareta filtrant adequada.

• En la zona de treball només romandran els treballadors implicats en les tasques a realitzar

• Arnès anti caigudes, en cas de ser necessari.
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• S'abalisarà les zones d'actuació. Si hi hagués risc d'intromissió de persones alienes a l'obra es barrarà

• Protecció acústica, en cas necessari.

convenientment per impedir el seu accés. S'haurà de mantenir el bon estat de la senyalització i/o clos a ho
deixa anar de tota l'actuació.
• En tot moment l'ordre i la neteja hauran de ser mantinguts en ser factors bàsics de la prevenció.
• Tot passadís o via de circulació estarà lliure de qualsevol material, eina, subministrament, etc., que
impedeixi o dificulti el trànsit pel mateix.
• Realització dels treballs per personal autoritzat o qualificat, en cas necessari.
• En general, són d’aplicació totes les normes de comportament enunciades en els apartats anteriors, i
caldrà tenir cura de comprovar periòdicament del bon estat dels mitjans auxiliars i de les eines, en especial,

• Ulleres anti projeccions, en cas necessari.
• Mascareta filtrant adequada.
• Arnès anti caigudes, en cas de ser necessari.
e) Equips de Protecció colꞏlectiva
Les proteccions colꞏlectives seran les següents:
• Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari.

les eines elèctriques.

• Xarxes horitzontals en forats de passos d’instalꞏlacions

Mesures preventives específiques en la collocació d’instalꞏlacions elèctriques:

5.2.7. TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS

• S’haurà de mantenir el tall net i endreçat

c) Descripció dels treballs

• Es respectaran els sistemes de proteccions colꞏlectives ja instalꞏlades a les activitats anteriors

Comprèn els treballs en el interior de espais confinats en el cas que fossin necessaris.

• Ús obligatori de arnesos de seguretat en treballs amb risc de caiguda d’alçada.

b) Avaluació de riscos

• La illuminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux

TIPUS DE RISC

PB

SV

GR

Asfíxia per desplaçament d’oxigen a causa de despreniments de
Anhídrid Carbònic CO2 i Metà CH4

MB

A

M

Intoxicació per presència de gasos

MB

A

M

Caigudes de personal i/o objectes a diferent nivell en buits d’accés

MB

A

M

• Es prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric sense la utilització de les
clavilles mascle-femella.
• Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants. Mai s’efectuaran treballs

Atrapaments per objectes

B

M

B

sobre l’escala que obliguin a utilitzar les dues mans

Ofegament per inundació

MB

A

M

• Les proves de funcionament seran anunciades a tot el personal.

Caigudes de personal al mateix nivell per relliscades o
ensopegades amb obstacles.

M

B

B

MB

A

M

Atrapaments, xocs i cops amb elements sortints, deguts a les
dimensions reduïdes de la boca d’entrada

M

M

M

Sobreesforços

M

M

M

Fatiga.

M

M

M

Emissió de pols

M

M

M

Incendis

MB

A

M

Explosió per atmosfera inflamable

MB

A

M

Riscos biològics ( possible presència d’organismes infecciosos o
que son vectors d’infecció)

MB

A

M

B

B

MB

MB

A

M

Contacte elèctric directe/indirecte

• En el cas d’utilitzar plataformes hidràuliques fer ús dels sistemes de seguretat de la pròpia màquina,
senyalització acústica en operacions de trasllat i elevació de la plataforma, i de les baranes de tancament,
sent obligatori l’ús d’arnesos de seguretat agafats al punts definits pel fabricant.
d) Equips de protecció individual
• Botes de seguretat.
• Guants de protecció.

Riscos higiènics per contactes amb substàncies químiques

• Casc de protecció.

Riscos a tercers, derivats de la intromissió descontrolada d’ells
mateixos a la zona d’obres o zones publiques.
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c) Mesures preventives

• El cabal d’aire a aportar i la forma d’efectuar tal aportació amb la consegüent renovació total de
l’atmosfera interior està en funció del tipus de contaminant i del nivell de contaminació existent, el que farà

• Totes les operacions restaran dirigides per una persona responsable que coordinarà les maniobres per
evitar situacions insegures en espais confinats. Treballador amb Funcions de Recurs Preventiu
• Disposar del permís d’accés a un espai confinat (només serà valid per un día i per al personal inscrit en el
document).

de ser determinat en cada cas establint el procediment de ventilació adequat. Així, per exemple, quant es
tracti d’extreure gasos de major densitat que la de l’aire (propà i diòxid de carboni) serà recomanable
introduir el tub d’extracció fins el fons de la cisterna possibilitant que la boca d’entrada a aquest sigui
l’entrada natural de l’aire. En canvi si es tracta de substàncies de densitat similar o inferior a la de l’aire
(metà, età, butà, i monòxid de carboni) serà recomanable insuflar aire al fons del recinte facilitant la sortida

• Avaluació i comprovació dels equips de protecció i equips de treball que es detallant a continuació:
•

Detector de gases

•

EPI’S :

d’aire per la boca d’entrada.
• Quant sigui necessari la generació de substàncies perilloses durant la realització dels treballs en l’interior i
per a l’eliminació de la pols generada, l’eliminació dels contaminants es realitzarà mitjançant extracció
localitzada o per difusió. La primera s’utilitzarà cada vegada que hi hagi fonts puntuals de contaminació.





màscares amb filtres especials per ambient pulvurientos





botes de seguretat antilliscants





botes d’aigua





casc de seguretat





guants





ulleres anti-impacte i antipols

possible, eines portàtils que funcionen amb bateries.





protectors auditius

Control de l’atmosfera amb detector de gasos abans d’entrar en l’espai confinat i continuades a l’interior del

• Es procurarà que la velocitat de l’aire no sigui superior a 0,5 m/seg. al nivell en el qual puguin trobar-se
els operaris.
• Tots els equips de ventilació hauran d’estar connectats equipotencialment a terra.
• En cap cas l’oxigen serà utilitzat per a ventilar.
• Els equips generadors d’electricitat, tant per a la ilꞏluminació com per al funcionament de les eines, mai
s’introduiran en la cisterna, es quedaran fora i s’utilitzaran cables allargadors. Utilitzar sempre que sigui

mateix:
•

•

Altres materials: telèfon mòbil, ilꞏluminació 24 V, equip de ventilació forçada si es necessari, walkie
talkie si es necessari, etc

• Les mesures prèvies es faran des de l’exterior.

Arnés de seguretat i corda d’amarratge si es necessari

• El percentatge de oxigen no ha de ser inferior al 20%. Si no és factible mantenir aquest nivell amb
aportació d’aire fresc, s’haurà de realitzar el treball amb equips respiratoris autònoms o utilitzant sistemes

•

Trípode amb sistema anticaigudes i de rescat en cas necessari

• S’han d’utilitzar tots els equips de protecció individual indicats en el punt anterior en funció del treball o en

de ventilació.
• Es faran servir equips de lectura directa per conèixer in situ les característiques de l’ ambient interior.

situació d’emergència. Els que son obligatoris en tot moment son casc, guants, botes altes amb plantilla
antiobjetes punxants i ulleres anti-impactes.

• En cas de que la mesura donés límits superiors als esmentats, es posarà immediatament en coneixement
del recurs preventiu. En aquest supòsit es desallotjarà el recinte o s’utilitzaran els equips de respiració

Ventilació de l’espai confinat:

autònoms

• La ventilació és una de les mesures preventives fonamentals per assegurar la innocuïtat de l’atmosfera

Vigilància externa continuada:

interior, tant prèvia a la realització dels treballs (fomentant la ventilació natural) tant en el cas de trobar-se
l’ambient contaminat o irrespirable o durant els treballs per requerir una renovació continuada de l‘ambient

• Es requerirà un control total des de l’exterior de les operacions i assegurar la possibilitat de rescat.

interior. ( ventilació forçada)
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• La persona que romandrà a l’exterior haurà de ser perfectament instruïda.

c) Mesures preventives

• La persona designada per a la vigilància haurà d’estar en tot moment en contacte oral o visual amb les

• Totes les operacions restaran dirigides per una persona responsable que coordinarà les maniobres per

persones que estiguin dintre de l’espai confinat

evitar situacions insegures fronts riscos de càrregues suspeses i caigudes d’alçada. Treballador amb
Funcions de Recurs Preventiu
• En la zona de treball només romandran els treballadors implicats en les tasques a realitzar

5.2.8. RETIRADA DE INSTALꞏLACIÓ D’ENLLUMENAT EN DESÚS A LES GALERIES
• Restarà totalment prohibit realitzar treballs amb operaris a la mateixa vertical.

a) Descripció dels treballs
Comprèn els treballs per retirada de l’enllumenat en desús instalꞏlat al sostre de les galeries de servei per

• La ilꞏluminació de la zona de treball i pas serà l'adequada

accedí a la presa (tubs, cable, lluminàries, caixes). Es farà de la següent forma:

• Aquests treballs es realitzaran de forma aïllada i sense interferències amb altres oficis

-

• Els treballs s'efectuaran des de terra

Arrencada dels tubs i el cablejat des del terra. Es farà ús d'eines auxiliars com ara perxes

telescòpiques amb un útil en el seu extrem (ganxo o tenalla) capaç d'agafar el equip mantenint els peus del
• S'abalisarà les zones d'actuació. Si hi hagués risc d'intromissió de persones alienes a l'obra es barrarà

operari al terra

convenientment per impedir el seu accés. S'haurà de mantenir el bon estat de la senyalització i/o clos a ho
-

Puntualment es podria utilitzar un equip de treball auxiliar tipus escala de tisora o petita bastida per

deixa anar de tota l'actuació.

la retirada de la instal•lació a les galeries en els trams que sigui necessari i sempre que no suposi un risc
per al treballador.

• En tot moment l'ordre i la neteja hauran de ser mantinguts en ser factors bàsics de la prevenció.

Es requerirà un procediment de treball específic que haurà de estar elaborat per el contractista adjudicatari

• Tot passadís o via de circulació estarà lliure de qualsevol material, eina, subministrament, etc., que

de les obres i s’inclourà al PSS.

impedeixi o dificulti el trànsit pel mateix.

b) Avaluació de riscos

• Ús obligatori de arnesos de seguretat en treballs a les escales, ancorats a un punt fort. El punt
d’ancoratge estarà per darrera del operari i en la part superior de l’escala.

TIPUS DE RISC

PB

SV

GR

Caiguda al mateix nivell

MB

A

M

A

M

A

Caiguda diferent nivell
Caigudes de materials.

M

M

M

M

B

B

Despreniments de càrregues i objectes.

B

M

B

Cops amb eines i materials

B

M

B

Atrapaments, xocs i cops amb elements sortints, deguts a les
dimensions reduïdes a les escales

M

M

M

Cops i atrapaments amb materials, mitjans auxiliars i eines en
manipulació

M

M

M

MB

A

M

Cops amb objectes i eines

B

M

B

Projeccions

B

M

B

MB

A

M

Caigudes de personal al mateix nivell per relliscades o
ensopegades amb obstacles.

Contacte elèctric directe/indirecte

Riscos a tercers, derivats de la intromissió descontrolada dels
mateixos en la zona d'obres

d) Equips de protecció individual
• Botes de seguretat.
• Guants de protecció.
• Casc de protecció.
• Protecció acústica, en cas necessari.
• Ulleres anti projeccions, en cas necessari.
• Mascareta filtrant adequada.
• Arnès anti caigudes, en cas de ser necessari. I sempre que es treballi a les escales d’accés a la presa.
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e) Equips de Protecció colꞏlectiva



parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals

Les proteccions colꞏlectives seran les següents:
• Abalisament de la zona de treball.

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin
automàtics, etc.).



Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).

6. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS
6.1.



INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78

). A l’inici de l’obra es

realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instalꞏlar



Estarà protegida de la intempèrie.

la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a



És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

muntar la resta de la instalꞏlació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al



Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D.

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instalꞏlador autoritzat.

485/97).

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.
La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i






Connexió de servei



Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.



La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada.



Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).



Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones
sense pas de vehicles.




Quadre General
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer
per la seva impressió sobre el mateix aïllament.



Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.

comprovació de l’instalꞏlador.
Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents:

Conductors



Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai
amb regletes de connexió, retorciments i embetats.




Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran
de ser de doble aïllament.



Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.



Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
ꞏ1

Magnetotèrmic general de 4P

:

ꞏ1

Diferencial de 30 A

:

30 mA.

ꞏ1

Magnetotèrmic 3P

:

20 mA.

ꞏ4

Magnetotèrmics 2P

:

16 A.

30 A.
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ꞏ1

Connexió de corrent 3P + T

:

25 A.



ꞏ1

Connexió de corrent 2P + T

:

16 A.



ꞏ2

Connexió de corrent 2P

:

16 A.

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de

ꞏ1

Transformador de seguretat

:

(220 v./ 24 v.).

contactes indirectes.

ꞏ1

Connexió de corrent 2P

:



16 A.

Enllumenat portàtil
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb
capacitat anticops i suport de sustentació.




Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la

6.2.

INSTALꞏLACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA

connexió d’equips de doble aïllament.


S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia



Es faran servir els següents colors:

subministradora d’aigua, perquè instalꞏlin una derivació des de la canonada general al punt on



ꞏ Connexió de 24 v

:

Violeta.

ꞏ Connexió de 220 v

:

Blau.

ꞏ Connexió de 380 v

:

Vermell

No s’empraran connexions tipus „lladre“.

s’ha de colꞏlocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització
provisional per l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i
aïllament dielèctric en les zones necessàries.



Maquinària elèctrica



Disposarà de connexió a terra.



Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.



Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o
d’altres aparells d’elevació fixos.



L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla
normalitzada.

6.3.

INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instalꞏlacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar,
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.



Enllumenat provisional



El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.



Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.



Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral
més pròxim a la virolla.



Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

6.4.

ALTRES INSTALꞏLACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents
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(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals

també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que

d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

caldrà tenir a mà, terra o sorra.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents




de la conducta a seguir en aquests treballs.

La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals



Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les







d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici

resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos

a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han

possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els

practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de

recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001

realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat

emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles“ del Reglament sobre

contra fum, calor i flames.


transvasament de combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en

s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la

Es colꞏlocaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de

càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del

l’equip de soldadura oxiacetilènica.

material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la

grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de

apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del

rec que proporcionin aigua abundant.

servei i les condicions particulars de gasos inflamables.





Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins



d’evacuació, etc.

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i



Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a

tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com

elèctriques.

a màxim a 1,70 m del sòl.

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir



En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des

les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se

de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més

l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i

pròxim, no excedirà de 25 m.

deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat,



En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,

S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9,



Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La

Emmagatzematge de Productes Químics.


Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de pararse els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.

amb risc d’incendis o explosions.


La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part



En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des

deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona

pròxim, no excedirà de 15 m.

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s



Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que
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existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a

Una senyalització clarament visible haurà d'indicar la direcció i el número de telèfon del servei

les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan

local d'urgència.

existeixin

obstacles

que

dificultin

la

seva

localització,

s’assenyalarà

convenientment la seva ubicació.

8.2.

RECONEIXEMENT MÈDIC PREVI I REGLAMENTARI

En funció del que estableix l'article 22 de la Llei 31/95 l'empresari garantirà als treballadors al seu
7. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al seu treball.
Aquesta vigilància es realitzarà a través de reconeixements mèdics amb protocols específics en

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als

funció dels riscos del treball a ocupar, aquest reconeixement ha de ser previ i obligatori a

articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE

l'inici de l'activitat repetint després de forma anual, o segons la freqüència estimada pel metge

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

assignat a la vigilància de la salut. Aquests reconeixements posteriors al previ no tenen caràcter

Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una

obligatori però si ha de constar la renúncia del treballador per escrit, aquest caràcter de

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

voluntarietat serà possible en aquells casos en què no hi hagi una disposició legal en relació amb

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

la protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat que obligui a realitzar
reconeixements previs i periòdics als treballadors que ocupin un lloc de treball en què hi hagi un
risc de malaltia professional, així com segons el que estableix l'avaluació de riscos elaborada pel
Servei de Prevenció.

7.1.

SERVEIS HIGIÈNICS

S’ha previs la instalꞏlació de 2 mòduls prefabricats de cabina amb inodor químic, equipats amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l..

7.2.

VESTUARIS

S’ha previs la instalꞏlació de un mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalꞏlació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.

9. ÀREES AUXILIARS
9.1.

ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínimsmàxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
El material s’emmagatzemarà de manera adequada i segura seguint el pla de seguretat i salut
redactat pel contractista de l’obra.

8. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
8.1.

LOCAL DE FARMACIOLA AMB EQUIPAMENT

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels
treballs.

Al no tractar-se d’una obra que superi els 50 treballadors, no serà necessari disposar d’un local

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i ilꞏluminades

de primers auxilis així com altres possibles atencions sanitàries.

adequadament.

Si que s'haurà de disposar de material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació

En aquest cas es situarà als locals designats com a vestuaris per als treballadors.

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més
18

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans

Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les

sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV

maniobres.

s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

10. TRACTAMENT DE RESIDUS

11.1. MANIPULACIÓ

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i

enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus

Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables

de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal

per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o



Amiant.



Plom. Crom, Mercuri, Níquel.



Sílice.



Vinil.



Urea formol.

comporti.



Ciment.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades



Soroll.

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es



Radiacions.

buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats



Productes tixotròpics (bentonita)

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.



Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.



Gasos liquats del petroli.



Baixos nivells d’oxigen respirable.



Animals.



Entorn de drogodependència habitual.

desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc
on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això

11. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

11.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a

substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria

mínim amb el text en idioma espanyol.

(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte,

L’etiqueta ha de contenir:

els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
19

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c.

Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants,
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

químic de les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o

12. CONDICIONS DE L'ENTORN

preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f.

Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.



Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

h. El número CEE, si en té.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de

i.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari,

l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de

la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del

vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

primer lliurament.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials

de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les

i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat

diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament

del Contractista, partint de les següents premisses:

dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.




Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Situació de casetes i contenidors

Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la

casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu

presència de comburents i la prohibició de fumar.

trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona
d’apilament.


fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra,
es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la
reproducció

12.1. SERVEIS AFECTATS

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin

Degut a que la realització de la reforma es duu a terme en la propietat privada de la presa de

l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

Baells, no es veurà cap servei públic afectat durant la realització de les obres.



Corrosius, Irritants, sensibilitzant

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
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12.2. SERVITUDS
14. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
No es coneix la existència de servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.)
conseqüència de les actuacions realitzades abast del projecte de PROJECTE CONSTRUCTIU
DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA
PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

14.1. PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principis de la Acció Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de
8 de novembre) i els “Principis Aplicables durant la Execució de les Obras“ (Art. 10 RD.

12.3. CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES

1627/1997 de 24 d’octubre):
a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

La presa de Baells esta situada situada al terme municipal de Cercs (a la comarca del Berguedà,
província de Barcelona) entre el km 151 i 152 de la carretera C-26.

Tant durant l’execució del treball, com al final de la jornada laboral.
b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les

Les temperatures els estius són curts, calent i majorment buidats; els hiverns són llargs, molt

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de

freds i parcialment ennuvolats i està sec durant tot l'any. Durant el transcurs de l'any, la

desplaçament o circulació.

temperatura generalment varia de -1 °C a 28 °C i rares vegades baixa a menys de -5 °C o puja a

El contractista adjudicatari de les obres presentarà, abans d’executar

més de 32 °C. Plou durant tot l'any a Berga. La majoria de la pluja cau durant els 31 dies centrats

qualsevol instalꞏlació i amb temps suficient, un pla de treball amb la previsió

al voltant de l'11 d'octubre, amb una acumulació total mitjana de 47 milꞏlímetres.

de talls de carril perquè sigui validat per la direcció de les obres,
Infraestructures de la Generalitat i el Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat.

12.4. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY
c.

El objectiu del projecte es la reforma elèctrica i d’enllumenat exterior de certs punts de la

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de

les instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb

pressa. Per tant no ha sigut necessari un Estudi de Geotècnia.

objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut
dels treballadors.
13. UNITATS CONSTRUCTIVES

e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit

S’han considerat les següents unitats constructives:

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies
perilloses

 Proteccions i senyalització
-

Colꞏlocació de baranes i senyals amb suports metàlꞏlics

 Obra civil i mecànica
-

Realització de nova rasa per a canalitzacions elèctriques

f.

g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
h. L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

 Instalꞏlacions elèctriques
-

Instalꞏlacions elèctriques baixa tensió

-

Reforma de l’enllumenat exterior

La recollida dels materials perillosos utilitzats

i.

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autònoms.

j.

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

Es delimitaran la zona de treball al llarg de tota la rasa lateralment mitjançant panells
direccionals, barreres tipus New Jersey, tanques, balises, etc.. En els talls mòbils la

14.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Per a dur a terme les obres s’han establert les següents fases d’execució:
 FASE PRÈVIA I REPLANTEIG
Aquesta fase consta de dos parts:
1 – Inspecció dels equips instal•lats al túnel
El contractista adjudicatari de l’obra abans de l’inici dels treball realitzarà una
inspecció visual i funcional a la instalꞏlació actual de la pressa. El resultat de les
inspeccions es recollirà en un document “check list” que s’inclourà en l’acta de
replanteig.
La inspecció serà de tots les instalꞏlacions sobre les quals es duran a terme les
actuacions.
2 - Replanteig
El contractista adjudicatari de les obres procedirà, en el local tècnic, a la verificació
del recorregut de les canalitzacions existents. En la presa, es procedirà a la verificació
de l’estat de les diferents arquetes i instalꞏlacions existents, així com les instalꞏlacions
elèctriques i d’enllumenat subjectes a modificació.

senyalització anirà desplaçant simultàniament complint en tot moment les normes de
seguretat.
Per el pas de personal de la presa a les oficines es disposaran passarelꞏles quan sigui
necessari per al pas sobre les rases.
En aquesta fase també es retiraran els bàculs i lluminàries existents i es colꞏlocarà un nou
enllumenat exterior, consistent en la instalꞏlació de tires LED de 5 m a 1 m d'altura
aproximadament en ambdós costats del vial de la coronació.
L’alimentació de l’enllumenat es realitzarà sota tub de instalꞏlació superficial a la barana
rígida de formigó, descartant l’aprofitament de la canalització existent al interior de la
barana rígida de formigó, pel fet que hi ha sospita que les canalitzacions actuals contenen
amiant.
Per a la reforma de l’enllumenat exterior d’edificis annexos i jardins, el cable d’alimentació
també s’estendrà per la nova canalització en rasa.
En aquest cas, es substituiran els focus de les façanes dels edificis annexos a la presa i
s’instalꞏlaran de nous a les façanes dels lavabos públics i embarcador, utilitzant en tot
moment tecnologia LED.
Durant l’execució dels treballs es delimitarà la zona impedint l'accés de visitants. No es

 FASE 1: EXECUCIÓ DE RASA PER L’ESTESA DEL NOU CABLEJAT.

realitzaran treballs en els dos costats de la coronació simultàniament.

REFORMA ENLLUMENAT EXTERIOR.
 FASE
En aquesta fase s’executarà una nova canalització soterrada des de la cambra de BT

2:

TRASLLAT

DE

QUADRE

D’INDICADORS

I

REFORMA

D’ENLLUMENAT EXTERIOR ZONA EDIFICIS I JARDINS

per l’estesa del nou cablejat fins als corresponents receptors:
 Nova línia d’alimentació dels lavabos públics i ilꞏluminació de la zona de jardins i
embarcador.
 Nova línia d’alimentació del quadre de senyalització des de el CGBT fins la seva
nova ubicació a la oficina del edifici annex a la presa.

El trasllat del quadre d’indicadors es farà des de la sala de menjador fins la seva ubicació
actual a les oficines del edifici auxiliar de la presa. En aquesta fase es realitzarà també la
estesa d’una nova línia des de el quadre general de baixa tensió per les canalitzacions en
rasa de nova execució.

 Nova estesa de cable per l’enllumenat exterior a la coronació de la presa.
El traçat anirà paralꞏlel a la canalització actual i la rasa tindrà una amplada de 400
mm.

 FASE 3: ZONA CASA D’ADMINISTRACIÓ I CASA ANNEXA

La fase actual consta de dues parts:
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En la primera part es durà a terme el desdoblament de l’escomesa elèctrica de la

Per el pas de personal de la presa a les oficines es disposaran passarelꞏles quan sigui

casa d’administració i casa annexa.

necessari per al pas sobre les rases.

La nova escomesa s’executarà amb un nou traçat aeri des de el pal de formigó, on està
 FASE 5: ZONA INTERIOR DE LA PRESA

la actual conversió aeri-subterrània, fins a la façana de l’edifici. Per baixar sota tub per
façana fins el nou CPM.
Al tractar-se de dos usuaris alimentats de la mateixa línia elèctrica, l’actuació consisteix

La tasca a realitzar consisteix en la retirada de les instalꞏlacions velles al sostre de les
galeries i escales de la presa: tubs, cables, caixes i lluminàries.

en la instalꞏlació de una caixa doble de protecció i mesura (CPM, a una altura compresa
entre 0,7 i 1,8 m) a la façana del edifici, incloent els dos comptadors i fusibles de
protecció.
El tram de embrancament sobre la façana del edifici es protegirà amb tub rígid de les
característiques que indica la taula 2 de la ICT-BT-11, es prendran mesures per evitar
l’emmagatzemen d’aigua en aquest tubs de protecció.
La segona part de la fase consisteix en la reforma de la instalꞏlació elèctrica a
l’interior de la casa annexa i a la casa d’administració
En ambdós espais s’instalꞏlarà a l'interior de l’habitatge un nou quadre elèctric de
comandament i protecció i interruptor de control de potència ICP, considerant un grau
d’electrificació elevat, amb una previsió de càrrega de 9.200 W.
També, a les bases d'endolls a l’interior del habitatge (tipus Schuko), es realitzarà
l’estesa de nou cable de terra fins els receptors. El conductor de terra serà flexible del

Imatge 02. Foto esquerra, galeries de la presa.
Imatge 03. Foto dreta, escales de la presa.

tipus H07V-K.
En aquesta segona part de la fase no es realitzaran treballs simultanis en ambdós
espais per a facilitar l’accés a electricitat als usuaris.
 FASE 4: ZONA DE CAMÍ D’ACCÉS A LA PRESSA
Les actuacions previstes en la present fase d’Obra son les següents:
-

Instalꞏlació de lluminària a la porta d’accés.

-

Retirada de les lluminàries i bàculs antics del camí d’accés a la presa.

-

Per a futures instalꞏlacions, s'inspeccionarà i netejarà la canalització existent a la
calçada.

De forma general la retirada de la instalꞏlació vella es farà de la següent forma:
-

Arrencada dels tubs i el cablejat des del terra, seguint el procediment de treball que el
contractista ha d'incloure en el pla de seguretat i salut.

-

Utilitzar un equip de treball auxiliar tipus escala de tisora o petita bastida per la retirada
de la instalꞏlació a les galeries en els trams que sigui necessari.

Per realitzar el treball d’arrancada des del terra, es farà ús d'eines auxiliars com ara
perxes telescòpiques amb un útil en el seu extrem (ganxo o tenalla) capaç d'agafar el tub
instalꞏlat, i permetre que l'operari pugui arrencar aquest tub mantenint els peus a terra.

Durant aquesta fase es delimitarà la zona de treball al llarg de tota la rasa lateralment
mitjançant panells direccionals, barreres tipus New Jersey, tanques, balises, etc.. En els
talls mòbils la senyalització anirà desplaçant simultàniament complint en tot moment les

En el cas de trams d'escala en què les lluminàries no s'hagin pogut arrencar des del terra,
es valorarà la viabilitat d'utilitzar un equip auxiliar capaç d'adaptar-se a la zona d'ús, de

normes de seguretat.
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manera que el treballador pugui treballar amb seguretat. No obstant això, serà necessari

senyalització anirà desplaçant simultàniament complint en tot moment les normes de

que el contractista realitzi un procediment de treball específic per aquest cas puntual.

seguretat.
Es disposaran passarelꞏles quan sigui necessari per al pas sobre les rases i a la entrada a

 FASE 6: SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALERNATIU PER
ALIMENTACIÓ DE COMPORTES
La present fase consisteix en un nou sistema de subministrament elèctric alternatiu per
l’alimentació elèctrica de les comportes dels desguassos de fons i mig fons i bombes de
buidatge, amb grup electrogen portàtil. Consta de dos parts:
La primera és el Subministri d’un grup electrogen portàtil insonoritzat en servei

l’habitatge en us del poblat. Aquestes passarelꞏles seran de resistència adequada, d'un
ample mínim de 150 cm. i dotades en el seu contorn de baranes.
La segona part de la fase consisteix en la Reforma de la instalꞏlació interior de l’habitatge.
S’instalꞏlarà a l'interior de la casa en ús del poblat un nou quadre elèctric de
comandament i protecció i interruptor de control de potència ICP amb un grau
d’electrificació elevat, per tant amb una previsió de càrrega de 9.200 W.

d’emergència homologat per circular per carretera. Format per:
-

Grup electrogen de 33 kVA insonoritzat, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb
motor dièsel, amb quadre de control. Muntat sobre remolc (homologat per circular per
carretera) amb bastidor d’un eix de torsió i llança articulada, amb frens, timó
d'arrossegament amb bola o anella, fre d'inèrcia, roda de suport amb regulació d'altura

haurà de ser flexible H07V-K. Es colꞏlocaran bases d'endolls tipus Schuko, els cables fins
als receptors seran amb tub rígid d’instalꞏlació superficial sobre mur i amb tub corrugat per
distribuir els cables al fals sostre.

i senyalitzacions lluminoses per circular per carretera complint les normes de la CEE.

L’enllumenat exterior es farà amb la instalꞏlació de focus a la façana de l’edifici i a la porta

El sistema de ancoratge del grup electrogen al bastidor del remolc serà mitjançant 4

d’entrada al garatge, el total de punts de llum no excedirà de 4 i estaran alimentades des

Twist Lock.

de el mateix quadre de comandament i protecció del habitatge. En aquest cas, la

El GE haurà d'alimentar simultàniament una comporta (11 kW) i les bombes de
drenatge (16 kW). Per tant la potència del GE serà com a mínim de 33 kVA.
-

Es realitzarà també l’estesa del conductor de terres fins els receptors. El cable de terres

instalꞏlació de l'enllumenat a l'exterior de dita habitatge es realitzarà segons el que
prescriu la ITC-BT-25. Tant mateix la ilꞏluminació interior al garatge penjarà del quadre de
comandament de la casa.

Enrotllador / desenrotllador de cables motoritzat amb Capacitat per enrotllat d'una

 FASE

mànega de 120 m de longitud i secció 5 x 16 mm2 a una velocitat de enrotllat 20 m /

INSTALꞏLACIONS

DE

BOMBEIG

(CASETA

POU)

I

INSTALꞏLACIONS DE TRACTAMENT D’AIGÜES (ETAP ACTUAL I ETAP

min..
La segona és la instalꞏlació d’un nou quadre per commutació xarxa-GE de les línies

8:

FUTURA)
En aquesta fase les actuacions a realitzar son les següents:

d’alimentació dels subquadres de comportes i bombes de drenatge.
 FASE 7: ZONA POBLAT
Les actuacions previstes en la present fase d’obra son dos:

-

Desmuntatge del quadre existent i el muntatge d’un de nou que compleixi amb els
requeriments del REBT (RD 842/2002) i les instruccions tècniques corresponents.

-

Substitució de l’actual enllumenat per un del mateix tipus però LED. Es renovarà

La substitució de línia elèctrica de la derivació individual per el subministrament elèctric de

també l’enllumenat d’emergència de l’estació.

l’habitatge en ús del poblat des de l’edifici de comptadors, realitzant l’estesa sota tub en

canviaran per endolls tipus Shucko de base 16 A 2 P + T. S’emprarà cable 0,6/1 kV

la nova canalització soterrada des de el quadre de comptadors fins l’habitatge.

RZ1-K (AS) per a tota la instalꞏlació.

Per a aquesta primera part es delimitarà la zona de treball al llarg de tota la rasa
lateralment mitjançant barreres tipus New Jersey, tanques, etc.. En els talls mòbils la

-

Les actuals preses de corrent es

Revisar, i reparar si és necessari, les connexions equipotencials dels equips
instalꞏlats.
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Les actuacions en ambdues instalꞏlacions seran les mateixes però no es realitzaran de

14.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ

manera simultània.
Durant aquesta fase també s’instalꞏlarà una nova línia elèctrica per subministri elèctric a la

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls

ETAP futura des del quadre general de baixa tensió.

de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:

La instalꞏlació serà amb traçat aeri, amb cables trenats, s'utilitzarà cable fiador d'acer
galvanitzat, la resistència al trencament serà, com a mínim, de 800 daN, i als quals es
fixaran mitjançant abraçadores els conductors aïllats. La distància a terra: 4 m.
A més, s’adequarà la instalꞏlació elèctrica per al compliment amb el reglament

LLISTA D’ACTIVITATS
RELACIONS

DE

:

Relació d’unitats d’obra.

:

Prelació

DEPENDÈNCIA

realització

temporal
material

de
d’unes

unitats respecte a altres.

electrotècnic de BT dels següents elements de les casetes ETAP futura:
DURADA DE LES ACTIVITATS

:

Mitjançant

la

fixació

de

-

Reforma quadre elèctric actual.

terminis

-

Ilꞏluminació d’emergència.

l’execució de cadascuna de

-

Nova instalꞏlació de presa de terres. El cablejat de terres, haurà de ser flexible H07V-K

les unitats d’obra.

temporals

per

a

750V
-

Noves connexions equipotencials dels equips instalꞏlats.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats

 FASE 9: POSADA EN SERVEI

significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.

L’última fase consistirà en realitzar les proves funcionals i fer la posada en servei

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el

definitiva.

present Estudi de Seguretat i Salut.
Es seguirà el

“check list”

i protocols inclosos a l’acta de replanteig, resultat de les

inspeccions i proves realitzades abans de l’inici de l’obra, a més d’altres proves funcionals
que la direcció d’obra i l’Agencia Catalana de l’Aigua sol•licitin per completar les incloses
al “check list” per tal d’assegurar el perfecte funcionament de les instal•lacions.

15. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del

l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu,

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar,

sempre d’acord amb els “Principis de la Acció Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de

durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials

novembre), els “Principis Aplicables durant la Execució de les Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les

de 24 d’octubre) “Regles generals de seguretat para màquines“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26

obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives

de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i

a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i
Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.
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16. MEDIAMBIENT LABORAL

300 lux

: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en

16.1. AGENTS ATMOSFÈRICS

màquines i treballs d’oficina en general.

Totes les actuacions a realitzar a la presa s’executaran en horari diürn i amb el corresponent tall
d’accés per part de les visites a les zones afectades per les actuacions actives.

500 lux

: Operacions en les que sigui necessària una distinció
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.

16.2. ILꞏLUMINACIÓ

Altes exigències visuals.

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització

1000 lux

: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de
detalls sota condicions de constant contrast, durant

d’ilꞏluminació artificial, necessària en galeries de la presa i interior dels habitatges.

llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats,

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els

treballs fins en banc de taller o màquina, màquines

reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies

altes.

emmagatzemades o ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,

Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les

construcció, seran els següents:

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

25-50 lux

: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció
de l’ús ocasional - habitual.

100 lux

: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux

16.3. SOROLL

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la
construcció:

: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls,
com en sales de màquines i calderes, ascensors,
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del

Compressor

: Si és essencial una distinció moderada de detalls com
en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs
de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i
tancament mecànic. Moderades exigències visuals.

82-94 dB

..

personal. Baixes exigències visuals.
200 lux

..................

Equip de clavar pilots (a 15 m de

..................

distància)

..

Formigonera petita < 500 lts.

..................

82 dB

72 dB

..
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Formigonera mitjana > 500 lts.

..................

60 dB

Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre

..
Martell

pneumàtic

(en

recinte

..................

angost)

..

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)

..................

103 dB

94 dB

..
Esmeriladora de peu

..................

60-75 dB

..
Camions i dumpers

..................

..................

80 dB

..................

..................

..................

90 dB

110 dB

105 dB

..
Tractor d’orugues

..................

100 dB

..
Pala carregadora d’orugues

..................

95-100 dB

..
Pala carregadora de pneumàtics

..................

84-90 dB

..
Pistoles fixaclaus d’impacte

..................

..................

150 dB

..................

3er.-

Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:


Rinitis



Asma bronquial



Bronquitis destructiva



Bronquitis crònica



Efisemes pulmonars



Neumoconiosis



Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)



Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)



Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema

105 dB

de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que

..
Tronçadora de taula per a fusta

Aïllament de la part sonora.

temps d’exposició.

..
Esmeriladora radial portàtil

2on.-

16.4. POLS

..
Mototrailla

Supressió del risc en origen.

95 dB

..
Martell perforador

1er.-

organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives

..
Grua autoportant

d’eficàcia:

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les

..
Excavadora

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i

105 dB

haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

..
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en
suspensió, el que ve donat per la fórmula:

10
C = --------------------------

mg / m3

ACTIVITAT

MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals

Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes

Regat previ

Demolicions

Regat previ

Treballs de perforació

Captació

Manipulació de ciment

Filtres

respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

carros

en

sitges

o

instalꞏlacions

confinades

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire

en

perforadors o injecció d’aigua

% Si O2 + 2

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les

localitzada

Raig de sorra o granalla

Equips semiautònoms de respiració

Tall o polit de materials

Addició d’aigua micronitzada sobre la

ceràmics o lítics

zona de tall

Treballs

de

la

fusta, Aspiració localitzada



Escombrat i neteja de locals



Manutenció de runes



Demolicions



Treballs de perforació



Manipulació de ciment



Raig de sorra



Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica



Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta



Esmerilat de materials



Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,

soldadura

organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives.



Plantes de matxuqueix i classificació



Moviments de terres



Circulació de vehicles



Polit de paraments



Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la
pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

desbarbat

i

soldadura

elèctrica
Circulació de vehicles
Plantes

de

matxuqueix

Regat de pistes
i Aspiració localitzada

plantes asfàltiques

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les

16.5. ORDRE I NETEJA

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
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3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-se
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia

utilització. Pla d’evacuació de residus.

professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

5è.-

Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant

6è.-

Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de
matèria. Ilꞏluminació suficient.

7è.-

Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de
suport provisionals.

8è.-

Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9è.-

Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà
d’incrementar-se adequadament la ilꞏluminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació
de la pupilꞏla de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix,
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos
capilꞏlars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

16.6. RADIACIONS NO IONITZANTS

Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però

nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR),

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la

aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria

indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La

estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,

Organization).

especialment els de soldadura elèctrica.

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb

Radiacions infraroges

la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps
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d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per

distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent

a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

longitud d’ona.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de

Làser

dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan

resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós

diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o

pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents,

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a

poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip

d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats.

causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar

En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació

danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de

d’accés a la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps

cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. D’una

d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple

i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i

l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de

quatre classes següents:

color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi
que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans
de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de

j)

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I
y II.


Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.



Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre
400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació

manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció
facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema

reflexada incloent la resposta de centelles.
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW,

com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.


classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.

similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de
la còrnia), de resultats imprevisibles.



soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir distàncies
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar
perillós, però no respecte a la reflexió difusa.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la



Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades,
com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal
automàtica de emissió, etc.
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Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió

directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha

de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls
no protegits, que pot resultar perillós.

hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol

gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones

d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui
en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament
de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir

fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de

l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions

radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar

difuses, que pot resultar perillós.

aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte

la proximitat de materials inflamables o explosius.

els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia
a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix

- Equip:

personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament,
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció
de danys a la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els

operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la
radiació i equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser

registrada i comunicada al departament mèdic.
f)

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està

desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en

compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o
invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les

claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en
el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i

La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció

han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per

ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material

- Àrea de treball:

a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La

absorbent que previngui la reflexió especular.

- Operació:

ilꞏluminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la
pupilꞏla de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant,
31

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut

dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al
menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació.



b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar

l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització

dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

i edificis.


Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.



Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.



Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques,

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que

previnguin el risc de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la

corresponent al pit de l’operador.
f)

S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

sediments, moviment de granels, etcètera.
Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un
entorn o en proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser:


g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador,

com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència

d’utilitzar la protecció ocular.



l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les



En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells
topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de perill

70 Kilovolts.


16.7. RADIACIONS IONITZANTS

Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu,
en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb
tècniques "in vivo".



Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.



Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.



Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen,
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant
radiacions ionizants.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,

Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els
aeroports; detecció de cartes bomba.

d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures



Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.



Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de
fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.



Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i
fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests



tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de
radiació, com són:

Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32.



Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.
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Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent el

de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de

axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

contractada a l’efecte.



Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir
el primer i més accessible.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus
dels teixits irradiats.



Lliurar el material, no tirar-lo.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes



Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o

treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

desgastar-se.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot



tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple

embuatada en empenya i turmells.


edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions

sobre l’espatlla.


Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que



no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba

En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.



Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca,
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es
garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

consistir en una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que

S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de
cada tipus de material.

també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden

En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé

sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.

Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

de treball, tenint especial cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi



Automatització i mecanització dels processos.

radiació (per exemple objectes metàlꞏlics).



Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

17. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:


Utilització d’ajudes mecàniques.



Reducció o redisseny de la càrrega.



Actuació sobre l‘organització del treball.



Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:
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Ús correcte de les ajudes mecàniques.

4art.- Mantenir l’esquena dreta.



Ús correcte dels equips de protecció individual.

5è.- Subjectar l’objecte fermament.



Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.



Informació sobre el pes i centre de gravetat.

7è.-

Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del
cos.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

8è.-

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons
els següents criteris preventius:
h)

1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a

l’espatlla.

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.
i)

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors
o palets, en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció,
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la
producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a

j)

Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

k)

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem
davanter aixecat.

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la càrrega.

de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de

9è.-

És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar
arestes afilades.

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar
un material per a colꞏlocar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas
de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg
respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a
condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

manipular.
18. MEDIS AUXILIARS I MAUP
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat

formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

positiva o Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.

l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o

2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors,
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea
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d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes

garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al

elecció, seguiment i control d’ús.

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els

19. SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC)

que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional, destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors,
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea
d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la
integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a

Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats

Equip de Protecció Individual (EPI).

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instalꞏladors,
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

20. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

21. MESSURES ASSISTENCIALS EN CAS D’ACCIDENT
En el cas que es produeixi un accident de treball es deu, en primer lloc, acudir al servei
assistencial adequat per a rebre atenció mèdica. Si succeeix a l'hospital, acudirà al Servei de
Prevenció de riscos Laborals o a Urgències i, si és fora de l'hospital, a un centre sanitari (Centre
de Salut) o directament a Mútua Universal.
En el lloc en què és atès li proporcionaran un informe d'assistència.
En el cas d'accidents amb baixa laboral, aquesta ha de ser tramitada per Mútua Universal i es

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció

notificarà al Servei de Recursos Humans, a través del seu cap immediat.

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,

En tots els casos l'accident es notificarà al Servei de Prevenció de Riscos Laborals per part del

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de

cap immediat del treballador

la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades,
per inexistència de SPC.
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22. ACCIONS FORMATIVES PERLS TREBALLADORS
L'assignació de treballadors per al desenvolupament de les diferents activitats de l'obra requereix

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:

que aquests posseeixin, tant una formació general i específica en matèria de seguretat i salut,

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda

com una informació sobre els riscos i les mesures de prevenció i protecció aplicables, tal com

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els

s'estableix en la LPRL i en el RSP.

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

En l'article 10 de la LSC i en l'article 12 del RSC s'especifica que les empreses han de vetllar

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels

perquè tots els treballadors que prestin serveis en les obres tinguin la formació necessària i
adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera
que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.

treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.

El contingut mínim del programa de formació a realitzada per tots el treballadors de l’obra en

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

matèria de seguretat i salut es recullen en el Reial Decret 1627/1997.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de

terra subterranis.
23. RECURSOS PREVENTIUS

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament

del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control
de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present
estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen
la presència de recurs preventiu:
 Zona camí d’accés a la presa
-

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real
decret 1627/97.
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin

perillosos o amb riscos especials.
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de

Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les
condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.



Nou enllumenat a la porta d’accés a la presa i al camí d’accés

Zona: edificis annexos a la presa, embarcador i jardins
-

Execució de rasa per l’estesa del nou cablejat.

-

Trasllat del quadre d’indicadors

-

Reforma de l’enllumenat exterior

 Zona: coronació
-

Estesa de cable: zona coronació

-

Reforma de l’enllumenat exterior a la zona de la coronació.

 Zona: casa d’administració i casa annexa
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-

-

Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i casa

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos,

annexa

malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que

Reforma de d’instalꞏlació elèctrica a l’interior de la casa d’administració i

l’individu adopti conductes segures. La senyalització abundant no garanteix una bona

la casa annexa.

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà

 Zona: poblat

d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència

-

Derivació individual:

-

Reforma de la instalꞏlació interior de l’habitatge.

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos,

 Zona: instalꞏlacions de bombeig (caseta pou)

prohibicions o obligacions.

 Zona: instalꞏlacions de tractament de aigües (ETAP actual)

 Alertar

 Zona: instalꞏlacions de tractament de aigües (ETAP futura)
Nova línia aèria per alimentació del quadre elèctric de la ETAP futura

-

Reforma de les instalꞏlacions de tractament d’aigua (casetes ETAP
futura).

-

d’un

grup

electrogen

portàtil

insonoritzat

en

servei

es

produeixi

una

determinada

situació

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o

instalꞏlacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures

d’emergència homologat per circular per carretera.

tècniques i organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan,

Instalꞏlació d’un nou quadre per commutació xarxa-GE de les línies

mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los

d’alimentació dels subquadres de comportes i bombes de drenatge.

suficientment.

 Zona: interior de la presa
-

quan

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres

 Sistema de subministrament elèctric alternatiu per alimentació de comportes
Subministri

treballadors

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

-

-

als

Retirada de la instalꞏlació antiga de l'interior de la presa

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de
24. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que

senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta

demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat

senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència

per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret

suficient.

485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

3. El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la

percepció de les senyals o panells de senyalització.
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització
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d’advertència.
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els

24.2. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

riscos que no s’hagin pogut eliminar.

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

24.1. Àmbit d'ocupació de la via pública
Vigilància

 Ocupació del tancament de l’obra

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir
les operacions d’entrada i sortida, a fi d’evitar

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació

accidents.

de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les

Aparcament

diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament

Els vehicles com camions grua per descarregar
material o maquinaria, entraran dintre del tall de carril

dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

realitzat.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure

Un cop s'ha descarregat el material, el vehicle no podrà

per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera

romandre en l'obra.

existent.

Únicament els vehicles d'assistència de carreteres i

 Situació de casetes i contenidors.

maquinària necessària per executar la feina podran

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.


quedar-se dins del tall de carril.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra,

Es obligatori portar llum lluminós rotatiu per entrar

se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents

dintre del tall.

criteris:


Camions

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta

espera

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.


en

de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de

A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40

l’obra.

m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat,

envair cap carril de circulació.


Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans

Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament

de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre
com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.
-

Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent.
 Càrrega i descàrrega

 Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i

Serà possible l'apilament de material dins de la pròpia obra atès que els treballs es

s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

realitzen en horari diürn.


La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle,
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formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de

24.5. AFECTACIÓ A TRÀNSIT RODAT I DE VIANANTS

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta

 Senyalització i protecció

al Coordinador de Seguretat de l’obra.


Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàlꞏliques es netejarà el paviment.



Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments
sobre la calçada.

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització
d’Obres 8.3Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

24.3. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
 Sorolls. Horari de treball

Es respectaran les següents dimensions mínimes:


L’horari de treball serà diürn i entre les 8h i les 20 h, així que no s’haurà de demanar
un permís especial en quant a la generació de soroll durant la jornada laboral.

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.



L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m).

 Pols
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir

 Elements de protecció

pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Pas vianants

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

S’habilitaran zones per al lliure transit de vianants que
visitin la zona i que permetin la seguretat dels mateixos
davant dels diferents punts d’obra.
Es diferenciarà en tot moment la zona d’actuació de l’obra

24.4. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC

a les zones transitables per personal aliè a l’obra.
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei de
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels

 Enllumenat i abalisament lluminós

diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi

comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

hagi enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el
tram (intensitat mínima 20 lux).
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Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament



No podran haver-hi escales ni graons aïllats.

lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.



El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del
2%.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.



El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat
de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor
Modificat).

 Abalisament i defensa


Es delimitaran les zones d’aparcament per a les visites, diferenciant-les de la zona

Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i
un pendent màxim del 12%.

d’aparcament d’us per part del personal d’obra i zones d’actuació.
Es farà mitjançant dispositius d’abalisament que diferenciïn la zona d’obra de la resta

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari

durant tot el procés d’execució, les quals no es retiraran fins a la finalització completa

alternatiu, colꞏlocant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I

de l’obra.

una fletxa de senyalització.

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC.

 Paviments provisionals

 Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi
el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels

les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la
vorera i una barana fixa de protecció.

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de
seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.

 Retirada de senyalització i abalisament

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament

Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris

implantats.

provisionals compliran les següents condicions mínimes:

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.



Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.



En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure
un cercle d’1,5 m de diàmetre.
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-

24.6. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA ZONA

Després de la jornada laboral la obra quedarà totalment tancada, no permetent
l’accés a qualsevol persona aliena a l’obra. Les rases quedaran cobertes i

 Arbres i jardins

senyalitzades per a evitar caigudes i accidents.

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent

-

que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar.

S’habilitarà una zona de càrrega i descàrrega per a entrada i sortida de camions
que transportin material d’obra o residus.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament,
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

25. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

25.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS

26. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
són:


Incendi, explosió i/o deflagració.



Inundació.



Colꞏlapse estructural per maniobres fallides.



Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.



Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu

objectes annexos que en depenguin són els següents:

Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:



Caiguda al mateix nivell.

1.-

Ordre i neteja general.



Atropellaments.

2.-

Accessos i vies de circulació interna de l'obra.



Colꞏlisions amb obstacles a la vorera.

3.-

Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.

4.-

Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

5.-

Punts de trobada.

6.-

Assistència Primers Auxilis.

25.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

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

-

Muntatge de tanca, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit

27. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

exterior.

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i

Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels voltants de l’obra,

salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

s’instalꞏlaran elements de protecció i assenyalament, especialment durant la fase
d’obra a les zones afectades i susceptibles de ser transitades per visitants.
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28. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
100

Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

100.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

17

1 2 2

Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS
METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

1 3 3

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
Avaluació de riscos

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Id

Risc

P G A

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

1 3 3

MESURES PREVENTIVES

Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A
DESNIVELLS
2

Codi

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA

CAIGUDA

D'OBJECTES

PER

MANIPULACIÓ O DE

MATERIALS 1 3 3

TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6

Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 1
les proteccions

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4

Descripció

TREPITJADES SOBRE OBJECTES

1 2 2

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC

1

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic

1

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

1

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada

1

I0000013 Ordre i neteja

2 /6

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /6

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball

4

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS
13

SOBREESFORÇOS

2 1 2

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

1 2 2

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16

4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 4

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

1 3 3

4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 4
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originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 4
solicitar un procediment de treball específic

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000151 Per

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic

9

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9 /13

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller

9

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra

9

I0000055 Elecció dels equips de manteniment

13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques

13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14

treballs

en

alçada

utilitzar

plataformes

elevadores 1 /13

mecàniques o hidràuliques
I0000152 Utilitzar

mitjans

mecànics(grues,

transpalets,

plataformes 4 /13

elevadores) per manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9
/25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades

16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de 4
repartiment
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb 16

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 14

endolls reglamentaris

inestables
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos

16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques

16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina

16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

16

I0000071 Revisió de la posta a terra

16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques

16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris

16

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec

17

Avaluació de riscos

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent

17

Id

Risc

P G A

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives

17

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

2 1 2

I0000103 Planificació de les àrees de treball

25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

200

OBRA CIVIL I MECÀNICA

200.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O
MANUALS

Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
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3

CAIGUDA

D'OBJECTES

PER

DESPLOM,

ESFONDRAMENT

Situació: MAQUINÀRIA

O 2 3 4

ENSORRAMENT

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Situació: ENFONSAMENT DE PARETS
4

CAIGUDA

D'OBJECTES

PER

MANIPULACIÓ O DE

MATERIALS 2 2 3

MESURES PREVENTIVES

TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA
Codi
5

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS

Descripció

Riscos

2 3 4
I0000013 Ordre i neteja

2 /6

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /6

Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS
6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES

3 1 3

Situació: ITINERARIS D'OBRA

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 2

ÀREA DE TREBALL

lliscants

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

3 1 3

Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS
10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

2 2 3

Situació: TREBALLS D´ENDERROC
13

SOBREESFORÇOS

2 2 3

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES

ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS

3 1 3

EXPOSICIÓ A SOROLLS

1 2 2

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips

3

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball

4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 4
suspeses
4

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 4
manteniment de l'obra

3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA
27

3 /5

solicitar un procediment de treball específic

Situació: PARÀSITS I MÚRIDS
26

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses

Situació: PROCESSOS DE TALL
24

3

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència

2 1 2

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic

9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9
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I0000045 Formació

10 /13

200.G01 ESTRUCTURES D'ACER

I0000055 Elecció dels equips de manteniment

13

MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 13

D'ALTRES

ELEMENTS

D'ACER.

COL.LOCACIÓ

AMB

MITJANS

MECÀNICS

I

ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS

que la realitza
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000061 Rotació dels llocs de treball

14 /17 /26

Avaluació de riscos

/27

Id

Risc

P G A

14

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

2 3 4

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 14

Situació: MANIPULACIONS

inestables

O

TREBALLS

EN

ALÇADA

DELS

MATERIALS
CAIGUDES PER FORATS VERTICALS I/O HORIZONTALS

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior 14
a 40 km/h

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

I0000074 Reg de les zones de treball

17

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar

17

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent

17

TRANSPORTATS

I0000085 Ventilació de les zones de treball

17

Situació: TRANSPORT

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici

24

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització

24

I0000102 Procediment previ de treball

24

I0000108 Eliminar el soroll en origen

26

I0000110 Eliminar vibracions en origen

27

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4

14

I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades

17

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

26

CAIGUDA

D'OBJECTES

PER

I

MANIPULACIÓ O DE

MANIPULACIÓ

MATERIALS 2 3 4

D'ELEMENTS

DE

L'

ESTRUCTURA
6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SOBRE

ELEMENTS

1 1 1
PUNXANTS

O

MATERIALS

MAL

APLEGATS
9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

2 1 2

Situació: EINES MANUALS

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

1 1 1

MANIPULACIÓ D'OBJECTES
10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

2 2 3

Situació: TROSSEJAT D'ESCORIA
TREBALLS AMB SERRA RADIAL
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ
11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

2 3 4
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Situació: DESCÀRREGA DE MATERIAL

Codi

MUNTATGE D'ELEMENTS
13

SOBREESFORÇOS

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

2 2 3

1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15

CONTACTES TÈRMICS

1 2 2

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

1 3 3

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES

1 2 2

Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELÈCTRICA A

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES

1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC

1

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic

1

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

1

les

mesures

preventives

necessàries

per

al 1

manteniment correcte posterior
1

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la 1
que doni accés
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 1

ZONES TANCADES
19

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17

les proteccions

I0000007 Adoptar

Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES
16

Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 1

Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
14

Descripció

manteniment de la instal.lació
3 2 4

I0000012 Assegurar les escales de mà

1

I0000013 Ordre i neteja

2 /6

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /6

Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA
SOLDADURA ELÈCTRICA
20

EXPLOSIONS

1 3 3

Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA
ZONA DE TREBALL (SOLDADURA)
21

INCENDIS

I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats 2
1 3 3

Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA
ZONA DE TREBALL (SOLDADURA)
25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2 3 4

dels sostres
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical

4

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball

4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 4
suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses

MESURES PREVENTIVES

4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 4
originals
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 4 /11
solicitar un procediment de treball específic
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 4
manteniment de l'obra

I0000085 Ventilació de les zones de treball

17

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives

17

I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en 19
base a la intensitat de la soldadura

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic

9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9 /11

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas

20 /21

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller

9

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros

20 /21

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra

9

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball

20 /21

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra

10

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure

20 /21

I0000045 Formació

10 /13 /15

I0000096 No fumar

20 /21

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra

10

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable

21

I0000103 Planificació de les àrees de treball

25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 11
materials
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses

11

I0000055 Elecció dels equips de manteniment

13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques

13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000061 Rotació dels llocs de treball

14

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos

16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

16

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 20 /21
(pintures, dissolvents, etc)

I0000151 Per

treballs

en

alçada

utilitzar

plataformes

elevadores 1

mecàniques o hidràuliques
I0000152 Utilitzar

mitjans

mecànics(grues,

transpalets,

plataformes 11

elevadores) per manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de 4
repartiment

I0000071 Revisió de la posta a terra

16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques

16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris

16

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent

17

I0000083 Dispositius d'alarma

17

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg

4

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb 16
endolls reglamentaris
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o 1
plataforma protegida
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Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
300

INSTAL.LACIONS DE SAFATES AL TUNEL

15

300.310 INSTAL.LACIONS DE SAFATES AL TUNEL

CONTACTES TÈRMICS

2 1 2

Situació: PER SOLDADURES

OPERACIONS DE MUNTATGE DE SUPORTS I SAFATES

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
Avaluació de riscos

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Id

Risc

P G A

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

1 3 3

MESURES PREVENTIVES

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Codi
1 1 1

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA

D'OBJECTES

PER

Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 1
les proteccions

Situació: ITINERARIS A OBRA

4

Descripció

MANIPULACIÓ O DE

MATERIALS 1 3 3

TRANSPORTATS

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC

1

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic

1

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

1

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
I0000007 Adoptar
6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES

1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

1 2 2

2 1 2

2 2 3

Situació: MATERIALS PESANTS
13

SOBREESFORÇOS

necessàries

per

al 1

manteniment correcte posterior
1

I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en 1

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 1
manteniment de la instal.lació

FIXACIÓ AMB PERFORADORES
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

preventives

condicions d'entrar en servei

Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL

11

mesures

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada

Situació: EINES
10

les

2 2 3

I0000012 Assegurar les escales de mà

1

I0000013 Ordre i neteja

2 /6

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /6
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 2
lliscants
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball

4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 4

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina

16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

16

I0000071 Revisió de la posta a terra

16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques

16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris

16

I0000151 Per

suspeses
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses

treballs

en

alçada

utilitzar

plataformes

elevadores 1

mecàniques o hidràuliques
4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 4 /11

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades

16

originals
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de 11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 4

repartiment

solicitar un procediment de treball específic
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic

4

9 /10
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb 16

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9 /11

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra

9

I0000045 Formació

10 /13

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 11
materials

endolls reglamentaris

400

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I COMs AL TUNEL

400.410 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, ESTESA DE

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses

11

CABLE, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN

I0000055 Elecció dels equips de manteniment

13

FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques

13

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 13
que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables

13

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra

15

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos

16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques

16

Avaluació de riscos
Id

Risc

P G A

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

2 3 4

Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTALꞏLALCIONS: ÚS DE
BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES
2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

1 2 2
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Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL
4

6

CAIGUDA

D'OBJECTES

PER

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 1

MANIPULACIÓ O DE

MATERIALS 1 3 3

TRANSPORTATS

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1

Situació: MANUTENCIÓ, COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC

1

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic

1

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

1

TREPITJADES SOBRE OBJECTES

2 1 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

2 1 2

necessàries

per

al 1

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 1

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
DE

PERFORADORES

2 1 2
PER

A

FIXACIÓ

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

1 3 3

SOBREESFORÇOS

2 2 3

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

2 2 3

manteniment de la instal.lació
I0000012 Assegurar les escales de mà

1

I0000013 Ordre i neteja

2 /6

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /6

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 2

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball

4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

1

lliscants

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

16

preventives

ÚS D'EINES MANUALS

Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS

14

mesures

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada

D'INSTALACIONS

13

les

PELAT DE CABLES

Situació: EXECUCIÓ

11

I0000007 Adoptar

manteniment correcte posterior

Situació: COPS AMB EQUIPS

10

les proteccions

2 3 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

suspeses

PROVES D'INSTALꞏLACIONS

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 4
originals
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 4

MESURES PREVENTIVES

solicitar un procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic

Codi

Descripció

9 /10

Riscos
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9 /11

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9 /13

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra

9

I0000045 Formació

10 /11

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 11

I0000152 Utilitzar

mitjans

mecànics(grues,

transpalets,

plataformes 11 /13

elevadores) per manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) 16
si hi ha risc contacte elèctric

materials
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses

11

I0000055 Elecció dels equips de manteniment

13

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb 16
endolls reglamentaris
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que 16

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques

13

les linies no estan en tensió

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 13
que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables

13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000061 Rotació dels llocs de treball

14

500.G03 MUNTAT SOTERRAT

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS

500

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I COMs PER CANALITZACIÓ AL
CARRER

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 14
inestables

Avaluació de riscos

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior 14
a 40 km/h
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos

16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques

16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina

16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

16

I0000071 Revisió de la posta a terra

16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques

16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris

16

I0000151 Per

treballs

en

alçada

utilitzar

plataformes

elevadores 1 /13

Id

Risc

P G A

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

1 3 3

Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS
2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

1 2 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREAS DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4

CAIGUDA

D'OBJECTES

PER

MANIPULACIÓ O DE

MATERIALS 1 2 2

TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ, COLꞏLOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS

mecàniques o hidràuliques
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6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES

1 2 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL
9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

1 1 1

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

2 3 4

SOBREESFORÇOS

1 2 2

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

1 2 2

2 2 3

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Descripció

Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 1
les proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC

1

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic

1

les

lliscants
4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
4

mesures

preventives

manteniment correcte posterior

suspeses
4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 4
originals

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

I0000007 Adoptar

2 /6

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

Codi

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 4

Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES

25

2 /6

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

PESADES

14

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball

Situació: PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES

13

2 /6

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 2

Situació: PROCESSOS D'AJUST, COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS
11

I0000013 Ordre i neteja

necessàries

per

al 1

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 4
solicitar un procediment de treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic

9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9 /11

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller

9

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra

9

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra

10

I0000045 Formació

9 /10 /13

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra

10

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 11
materials
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )

11

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses

11

I0000055 Elecció dels equips de manteniment

13
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques

13

29. SIGNATURES

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 13
S’ha redactat un Estudi de Seguretat i Salut d’acord amb la obligatorietat que marca el Reial

que la realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables

13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000061 Rotació dels llocs de treball

14

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14

I0000103 Planificació de les àrees de treball

25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000152 Utilitzar

mitjans

mecànics(grues,

transpalets,

plataformes 4

elevadores) per manipular càrregues

Decret 1627/1997 amb data 24 d’octubre de 1997.

Barcelona, Desembre de 2019
Enginyer Autor del Projecte

Sgt. Josep Secanell
Enginyer de camins, canals i ports
Col. Num. 8.396
AUDINGINTRAESA, SA

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14
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1.
1.1.

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.3.

IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE

L’objecte és la redacció del projecte constructiu de la finalització de la reforma de la

CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució

instal·lació elèctrica de la presa de la Baells.

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del
1.2.

OBJECTE

mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt

de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de
Memòria:

l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels

d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual),

riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures

Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de

tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es

qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació

puguin eliminar conforme als assenyalats

anteriorment, especificant les

mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir

no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin

els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es

d’entendre com a normes d’aplicació:

proposin mesures alternatives.
a) Tots aquells continguts al:

Plec:




b)

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals

Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel

i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra

Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis

que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació

d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General

amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis,

d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)

eines, sistemes i equips preventius.

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres

Plànols:

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor

de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i

definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria,

Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)

amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.

Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes

Amidaments:

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i

De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que

hagin estat definits o projectats.

posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘.
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de
c)

La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les

l'Estudi de Seguretat i Salut.

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.4.

COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas,
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents
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amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu,

2.

adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu,

realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es

estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva

tingui que materialitzar.

(Art. 15 a la L. 31/1995) :

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut

1. Evitar els riscos.

són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan

3. Combatre els riscos en el seu origen.

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de

producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la

reduir-ne els efectes a la salut.

certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

els seus propis mitjans.

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació

la influència dels factors ambientals al treball.

de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la

informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

individual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no

Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut.

2.1.

PROMOTOR

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol

cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi,

Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí

Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les

mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

9. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del
10. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al

Projecte:

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut,

quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

11. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en

15.

Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en

totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
d)

12. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla

Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es

de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el

desenvolupin simultània o successivament.

qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.
e)

Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o
fases de treball.

13. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al

Promotor de les seves responsabilitats.

16.

Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i
elaboració del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i
14. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en

salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament

seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs

justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

posteriors (manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
l'Estudi de Seguretat i Salut.

2.2.

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics
i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut
d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
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1.

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.

i)

31/1995) :
a)

treballadors autònoms.

En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi

j)

de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de
3.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau,

En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o

les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà

fases de treball.

aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.
4.

2.

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.

desenvolupar simultània o successivament.
b)

La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i

Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha
dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i

5.

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de

Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes
de treball.

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució

6.

de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10

Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les
persones autoritzades.

del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant

Salut a les obres de construcció:

del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en
a)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b)

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte

que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà

les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de

presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de

desplaçament o circulació.

la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la

c)

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d)

El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de

Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents

decisió executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i

corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels

treballadors.

treballadors.
e)

La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i

2.3.

PROJECTISTA

dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a

substàncies perilloses.

la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres

g)

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

h)

L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu
que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

Integrada previstes en el mateix.

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva

fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la

31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre

puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de

que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la

les obres.

redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions

amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació

parcials.
2.4.

del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

DIRECTOR D'OBRA

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o

els visats que siguin preceptius.

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix,

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de

la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.

contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran

Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments

funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al

executada i de la seva qualitat.

Llibre d’incidències

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en

de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats

fase d’Obra, nomenat pel Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.

que foren perceptius.
2.5.

CONTRACTISTA

O

CONSTRUCTOR

(EMPRESARI

PRINCIPAL)

I

SUBCONTRACTISTES
Definició de Contractista:

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes

de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix

treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius,

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de

de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització,

solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part

d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.

de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre

Salut.

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut

Definició de Subcontractista:
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24.

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

el

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat,

El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de

25.

Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.

26.

Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de

del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

k)

Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i
Salut (PSS).

18.

l)

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació

les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut,

d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també

amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat

complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D.

laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i

1627/1997, durant l'execució de l'obra.

Salut i exigides en el Projecte
19.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms

Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i

sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per

salut a l'obra.

actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de
Seguretat i Salut.
20.

n)

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la

(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o

Direcció Facultativa.
27.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta

característiques i complexitat de l’obra.

de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en

Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho

relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als
treballadors autònoms que hagin contractat.

requereixi.
22.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en

Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les

21.

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de

28.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al

l’obra dins dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la

Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos

subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007.

Laborals.
23.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els

29.

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador
de Seguretat.

El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de

30.

Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a
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31.

realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva.

treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en

Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin

especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals

per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i

susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques

formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les
zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides,

El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que

apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de

materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les

coordinació.

màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en
32.

33.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor

general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies

no

subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i

eximiran

de

les

seves

responsabilitats

als

Contractistes

i

al

Subcontractistes.

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector

El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs

i que pugui afectar a aquest centre de treball.

mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament

34.

determinarà la forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons

persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de

El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del

prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006.
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat

de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra,

General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà

amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El

d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi.

Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General,

Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà

ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a

que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de

l'obra.

Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb

El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de

independència de qualsevol altre requisit formal.
40.

L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha

figurarà al Llibre d'Incidències.

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació

Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o

de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc.

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i

i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
37.

39.

Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec

l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom

36.

El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es

segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les

Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la

35.

38.

41.

El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària

El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i

per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el

Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant

seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que

del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures

pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o

sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del

imperícia

personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels

Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a

professional,

del

personal

al

seu

càrrec,

així

com

del
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l'obra.
42.

idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,

48.

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els

segons l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran

837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de

pel Coordinador al Llibre d’Incidències.

formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut

similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma

(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,

que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de

43.

Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista

49.

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil

Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de

es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del

Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el

paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que

dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a

s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions

reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels

2.6.

TREBALLADORS AUTÒNOMS

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i
44.

També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i

directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que
assumeix contractualment davant el

Promotor, el Contractista o el Subcontractista el

compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.

curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

destinació als visitants de les oficines d'obra.
45.

El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència

50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei

per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin

de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o

posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e

activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
46.

El Contractista

i/o Subcontractistes tenen absolutament

51.

prohibit

del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

l'ús

d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels

Facultativa.
47.

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats

per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,

d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi

la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El

establert.

Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de
la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la

54.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
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per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.

Prevenció de Riscos Laborals.

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D.

63. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa

64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva

a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de

65. Té el dret de fer us i el

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció

fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i

Facultativa, si n'hi ha.

dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i

Salut (PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre

a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels

3.

equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels

3.1.

seus treballadors.

INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I
SALUT

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho

l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el

indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals

manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció

en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del
treball.
2.7.

DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

TREBALLADORS
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
59. El deure d'indicar els perills potencials.
60. Té responsabilitat dels actes personals.
61. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de

66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
67. Bases del Concurs.
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de

Seguretat i Salut.
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.
72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del

Contractista per l’obra en qüestió.
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l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència,

75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel

Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de

Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de

Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui

3.3.

PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA

desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a

assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb

redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut

temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia

adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ

autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat
del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de

PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997
‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives,
tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades,
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els

vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que

plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:
- Ubicació dels serveis públics.

corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
- Electricitat.
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap

3.2.

- Clavegueram.

altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.

- Aigua potable.

VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

- Gas.

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut

- Oleoductes.

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en

- Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
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- Accessos al recinte.

- Runes i residus.

- Garites de control d’accessos.

- Ferralla.

- Acotat del perímetre del solar.

- Aigua.

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.

- Combustibles.

- Edificacions veïnes existents.

- Substàncies tòxiques.

- Servituds.

- Substàncies explosives i/o deflagrants.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants,
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de

- Tancament del solar.

fluids.

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.

- Estació de formigonat.

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.

- Sitja de morter.

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament.
Senyalització de circulació.

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.

- Farmaciola: Equipament.

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.

- Altres.

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.

- Llocs destinats a apilaments.

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

- Àrids i materials ensitjats.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció

- Armadures, barres, tubs i biguetes.

Col·lectiva.

- Materials paletitzats.

(*) Representació cronològica per fases d’execució.

- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins
l’acabament de tancaments i coberta.(*).

- Materials solts.
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(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius).

prèvia justificació en l‘ESS.

 Escales provisionals.

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

 Abalisament i senyalització de zones de pas.

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,
prèvia justificació en l’ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,
prèvia justificació en l‘ESS.

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les

guindoles.
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals
de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el
cèrcol perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i
manteniment posterior de l’obra executada (*).
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a
introducció i evacuació d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en
cobertes no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de
Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies,
finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
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- Altres.

si, per contra, es tracta d'una nova observació.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.
3.5.

CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE
PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).

MATÈRIA DE SEGURETAT

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.
Altres.
3.4.

Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat
a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES''

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘,

les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o

facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat

corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi.

el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1.

quan es tracti d'obres de les Administracions públiques.

del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD

incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a

1109/2007 , aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del

terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap

coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció

endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin

facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà

òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en

validesa o força o efecte algun.

l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants

les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels

legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant

treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades

en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel

respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.

que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de

què incorri o assumeixi el Contractista.

seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o

coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants

privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de

dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol

Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament

incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre

expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà
si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir,
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
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Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la

parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la

(BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”,

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es

“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo

dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència,

de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7

podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord

de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D.

amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.

349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.


4.

1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de
diciembre de 1981)”.



“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D.

no, que pugui ésser d’aplicació.

2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable.

noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva

septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.

obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui
aplicar al seu Pla.



“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro
de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio
de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

4.1.

TEXTOS GENERALS



“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la



“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio

construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada

de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162

per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de

de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.


“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de

“Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004

noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21

(BOE 13 de noviembre de 2004)”.

de junio de 2001)”.

“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de



“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento

1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de

modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden

sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de
julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de



“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de
1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”.

diciembre de 1994)”.


“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

Convenis col·lectius.

de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per







“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE
31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE
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24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per

almacenamiento

“R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5,

29 de mayo de 2006)”.

MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per





“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual





“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los



Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995

empresariales (BOE 31 de enero de 2004).


Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats
i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.

el dipòsit

1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D.

prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de

2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de

la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).


de les comunicacions de designació de delegats i delegades de

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre

1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de

d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de

seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos

Catalunya de 27 de gener de 1998).

de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre
de 2004)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE

24 de



febrero de 1999)”.

sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.


derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan

“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos
abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de
noviembre de 1999)”.



“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la

productos (BOE 10 de enero de 2004)”.

“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los

2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.



“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades

(BOE 7 de octubre de 1997)”.



técnicas

prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre



instrucciones

2001)”.

agosto de 1997)”.



sus

2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de



y

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de

trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.



químicos

“Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D.

de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los



productos

“R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per

de



“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113
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de 12 de mayo)”.


“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997,





“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de

Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE

exposición a vibraciones mecànicas”.


“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de

en los túneles de carreteras del Estado”.

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE
63 de 14 de marzo de 2009)”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.





de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

127 de 29 de mayo)”.


haya dado a luz o en período de lactancia”.



“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco

“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y

promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de

hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.

mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley



''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la

de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se

Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en


Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades

el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el

de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de

construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de

construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).''

2008).




''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y

Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las

etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de

sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII

marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º

(diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

compuestos organoestánnicos).''

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses



''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la

sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a

laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la

radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''

Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).




“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el



''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto

363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto

de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora

255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre

de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de
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junio de 2010).''


el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la

''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas

y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como

(REACH).''

la certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de
2010).''




el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y

''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el

del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de

Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado

las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII

por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de

(cadmio).''

2010).''


“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios

''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por



''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por
el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el

básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria

anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del

de los servicios de prevención.”

Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las


“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”



“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”



“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la



sustancias y mezclas químicas (REACH).''


evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas

''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el

(REACH).''

que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las



(sustancias CMR).''

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).''

''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el


''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la

se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).''

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el


''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la

que se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).''

colectivo general del sector de la construcción.''

''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de
protección civil ante el riesgo químico.''



''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el
que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento

que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento





sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII

que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento



''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por

''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por



''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.''
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''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI

reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no

del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la

peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.''

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados

la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para

laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento

ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento

de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la

riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).”


39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios

Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del

de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD

Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración

374/2001.”


de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que

se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros

intervengan sustancias peligrosas.”

90/641/Euratom,

96/29/Euratom,

97/43/Euratom



y

“Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento

de Prevención.”


sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios

23.”

de prevención.”


Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

peligrosas.”
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.



“Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014,
sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en

“Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto

los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias



“Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a

“Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real

“Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

2003/122/Euratom.”



“Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas

“Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que

89/618/Euratom,



“Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto

''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de

derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas



“Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que
se modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los

General del Estado.''




la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos

sector de la construcción.''


químicos (REACH).”

''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por

de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.”


“Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la

los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.”

Instrucción Técnica Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes

“Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el

graves'', del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998,

que se modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la

de 16 de febrero.”
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“Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan

de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre

Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.”

de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.


''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real

“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la

la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.”

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.

4.2.



CONDICIONS AMBIENTALS

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,



Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant

objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).




Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).


“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de
febrero de 1991)”.





INCENDIS


Ordenances municipals.



“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el

“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el

de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE

trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de

de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de

1998”.

1999)”.

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores



Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos

d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de

durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto

març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de

1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5

la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

de abril de 2003)”.


4.3.



“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las

312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades

aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006

de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

(BOE de 4 de mayo de 2006)”.


“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).



“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre
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4.4.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES


garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.

“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de


noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de



1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008

tensión:

(BOE 19 de marzo de 2008)”.

Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

ITC-BT-09

Instalaciones

de

alumbrado

exterior

e

ITC-BT-33

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTEIEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de
agosto de 1978)”.



“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja

Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre

4.5.

EQUIPS I MAQUINÀRIA


“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que
deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para

compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies

la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de
novembre de 1988).




“Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb
efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11

de diciembre de 2000)”.



Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la

de octubre de 2008)”.


de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)”

12 de juny de 2001).

i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la



Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del

1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.


subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de





“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas

18 de desembre de 2001).

84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de

“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE
de 18 de septiembre de 2002)”.

“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8
de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D.

(BOE de 21 de junio de 2001)”.



“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29

protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico



mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de

Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27



“Orden de 23 de

mayo de 1988)”.


“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la

por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento

aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas

Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de

(BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE

agosto”.

de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009,
per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y



“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y
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Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto





de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.

salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de
noviembre de 2005)”.

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.




del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por
la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE,

(BOE 12 de junio de 1997)”.
“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la

84/527/CEE y 1999/36/CE.”


''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto

trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat

1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la

per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de
aplicación de plaguicidas.''



“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,



''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción

sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real

Técnica Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de

Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de
noviembre.''



“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con



esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.”

máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.


“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de



de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo
de 1999)”.




“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.”

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos



Instruccions Tècniques Complementaries:
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio''
Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació:

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en

“Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de

las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de

31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre

normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre

de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998

de 2000)”.

(BOE de 28 de abril de 1998)”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones

(BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los

21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de

en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de

noviembre de 2004)”.

1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
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Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.

individual”.


“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de

“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de

mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria.

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de

Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la

1989 (BOE 9 de junio de 1989)”.

Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada
con el número C(2006) 777]”.

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención,



referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003

“Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de
2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros

(BOE 17 de julio de 2003)”.

sobre la comercialización de equipos a presión (refundición).”

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección



utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.

Normes Tècniques Reglamentàries.

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal

4.7.

(PEMP)”.

SENYALITZACIÓ


“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

4.6.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL




“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de

“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de

septiembre de 1987)”.

protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre


de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3
de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de

Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del
MOPU”.

2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril
de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998
(BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29
de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre



4.8.

DIVERSOS


de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre

Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del

de 2001)”.

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto

abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la

mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección



individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero
de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.


“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.



“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección

277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm.
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292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de



“Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción

agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006

Técnica Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de

(BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de

explosivos, custodia de llaves de los polvorines, destino de los explosivos no

2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.

consumidos y devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.”

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada

5.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.


“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de

CRITERIS D'APLICACIÓ

octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció,

comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros

la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi

de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo

de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

(BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999
(BOE de 25 de mayo de 1999)”.


5.1.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro

com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que

de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se

es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de

establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de

difícil previsió.

2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.


“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica



Convenis col·lectius.

degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels



“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos

nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el

sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com



un capítol més del mateix.
''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para



adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el

2010).''

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució

“Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris

de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri

en materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles

es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat

(refundición).”

Preventiva (MAUP).
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5.2.

1.-

MOLT LLEU

:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.-

LLEU

:

20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.-

GREU

:

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

4.-

MOLT GREU

:

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5.-

GRAVÍSSIM

:

Paralització dels treballadors +100% del Benefici

CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides
contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada
obra.

Industrial

de

l’obra

contractada

+

Pèrdua

d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent
contracte d’obra.
6.
5.3.

REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de

6.1.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
PREVISIONS DEL CONTRACTISTA

A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE

SEGURETAT

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en

de les obres.

el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera

mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en

de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter

aquesta obra.

oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del
R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:
 Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la
detecció de riscos i la recerca de les causes.

5.4.

PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT
Prèvies als accidents.La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del
personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran

-

Inspeccions de seguretat.

-

Anàlisi de treball.

-

Anàlisi Estadística de la sinistralitat.

-

Anàlisi del entorn de treball.

aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:
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Posteriors als accidents.-

Notificació d'accidents.

-

Registre d'accidents



Investigació Tècnica d'Accidents.

6.2.

CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels

 Tècniques operatives de seguretat

més importants:
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció

través d'aquestes corregir el Risc

Preventiva.

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i

77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura

de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.

El Factor Tècnic:
-

Sistemes de Seguretat

79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció

-

Proteccions col·lectives i Resguards

80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.

-

Manteniment Preventiu

81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

-

Proteccions Personals

82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

-

Normes

-

Senyalització

6.3.

CONDICIONS

TÈCNIQUES

DELS

ÒRGANS

DE

L'EMPRESA

CONTRACTISTA

COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
El Factor Humà:
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la
-

Test de Selecció prelaboral del personal.

-

Reconeixements Mèdics prelaborals.

-

Formació

-

Aprenentatge

-

Propaganda

-

Acció de grup

-

Disciplina

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa
vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla
de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de
l'empresa adjudicatària de les obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua

-

Incentius

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.
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El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat,

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica

o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:
-

Higiene i Prevenció al treball.

-

Medicina preventiva dels treballadors.

-

Assistència Mèdica.

-

Educació sanitària i preventiva dels treballadors.

que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa

-

Participació en comitè de Seguretat i Salut.

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment

-

Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals
de Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial,

de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de
dedicació a aquestes funcions.
6.5.

6.4.

OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE
MEDICINA DEL TREBALL

COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el

a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de

qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es

vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència,

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis,

que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es

amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als

revisarà periòdicament el control d'existències.

centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama

de la dotació de la farmaciola.

així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver

Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables

passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves

Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es

condicions psicofísiques.

reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista,
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.
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6.6.

 Característiques

COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització,

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El

esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de

mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a

manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra

operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels

necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE

medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu

que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada

treball.

amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

7.



Nom del fabricant.



Any de fabricació, importació i/o subministrament.



Tipus i número de fabricació.

FERRAMENTES



Potència en Kw.

 Definició



Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

7.1.

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

procedeix.
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament,
desplaçament i accionament d’un material.

7.2.

CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

El terme equip i/o màquina també cobreix:


Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a
funcionar solidàriament.



Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es

 Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi
Ambient de Treball.

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una
peça de recanvi o una ferramenta.
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:
 Emmagatzematge i manteniment

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar



d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment,
fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.



Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25ºC.



L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips



Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives.


estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se

conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per
la Directiva del Consell 93/68/CEE.

7.3.

NORMATIVA APLICABLE


Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.

dates d’entrada en vigor
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Directiva fonamental.

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).



Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de



Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm.

29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91

L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90

(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175,

(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes
4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91),

(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.


Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E.
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de

Excepcions:

28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L



Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.

091, de 7/4/1999).



Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat

transitori fins l’1/1/97.

pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre



Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la

Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període
transitori fins l’1/1/97.
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Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de



26/03/1996: el 4/4/96.


de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les

de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de

Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).

26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3

modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins

 Normativa d’aplicació restringida

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.




Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a

(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100,

Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les

de 19/4/94).

Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció,

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.

usats (B.O.E. d’11/5/91).


Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a

referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

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

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de



Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes



Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)


Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres



Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i

sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les

Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció



Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós
de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells

Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener

d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E.

(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

de 17/7/03).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.


Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials
(B.O.E. de 2/12/00).

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:


Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de
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Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de
6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny
de 2001.

8.

SIGNATURES

S’ha redactat un Estudi de Seguretat i Salut d’acord amb la obligatorietat que marca el Reial
Decret 1627/1997 amb data 24 d’octubre de 1997.

Barcelona, Desembre de 2019
Enginyer Autor del Projecte

Sgt. Josep Secanell
Enginyer de camins, canals i ports
Col. Num. 8.396
AUDINGINTRAESA, SA



30

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut

ANNEX 13:
PRESSUPOST

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

AMIDAMENTS

Data: 17/12/19
01
01

OBRA
CAPÍTOL

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Pàg.:

AMIDAMENTS

1

CTN 1801098
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

AMIDAMENT DIRECTE
11

NUM. CODI

UA

Data: 17/12/19

PREU

H1485800

u

H1411111

u

12

H1411112

u

15,82 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1423230

u

H1432012

u

H1445003

u

H1457520

u

H1465275

u

H147L015

u

24,44 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic
AMIDAMENT DIRECTE

01
02

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI

3,000

1

H153A9F1

CTN 1801098
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
PREU

DESCRIPCIÓ

u

23,86 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3,000

2

H16C0003

dia

AMIDAMENT DIRECTE
3

HBBAE001

HM31161J

H1474600

u

u

47,32 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

5,000

5

u

6,59 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

10

H1483443

u

4,000

HBC19081

1,59 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

m

3,000
AMIDAMENT DIRECTE

H1482422

10,000

15,45 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE

9

2,000

5,80 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

u

AMIDAMENT DIRECTE
4

4,000

1,86 Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

AMIDAMENT DIRECTE
8

2,000

UA

5,000

18,10 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

4,000

12,59 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

7

10,000

291,84 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
AMIDAMENT DIRECTE

13

1,49 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE

6

2,000

19,34 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458
AMIDAMENT DIRECTE

5

u

5,15 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE

4

H147D501

8,000

26,27 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

3

5,000

5,95 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

2

2

DESCRIPCIÓ
AMIDAMENT DIRECTE

1

Pàg.:

6

HBC1KJ00

5,83 Tanca mòbil metàl·lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

m

3,000

AMIDAMENT DIRECTE

7,77 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

EUR

OBRA
CAPÍTOL

300,000

01
03

200,000

CTN 1801098
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

AMIDAMENTS
NUM. CODI
1

H6AA2111

Data: 17/12/19

UA

PREU

HQU1D350

2,88 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

m

u

HQU1H110

HQUZM000

h

NUM. CODI
1

2

HQUAM000

HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE

15,000

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

CTN 1801098
DESPESSES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

UA

PREU

u

40,33 Reconeixement mèdic

u

2,000

21,21 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

01
04

OBRA
CAPÍTOL

1,000

142,20 Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2.35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

mes

AMIDAMENT DIRECTE
4

15,000

211,98 Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

3

3

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

140,05 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

3,000

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

PRESSUPOST

Data: 17/12/19

OBRA

01

CTN 1801098

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Pàg.:

1

PRESSUPOST

13 H147L015
1 H1411111

2 H1411112

3 H1423230

4 H1432012

5 H1445003

6 H1457520

7 H1465275

u

u

u

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)
Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)
Mascareta,protecció respiratòria

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)
Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb.

u

u

9 H1482422

u

11 H1485800

12 H147D501

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400gil·luminació
autònoma
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)
Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

8 H1474600

10 H1483443

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g

u

u

u

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 6)
Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs
construcció,resist.humit.,pell rectif.,punt.metà
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 7)
Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 8)
Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó
(65%-35%),blavenc,butxa.int.,trama 240
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P 11)
Pantalons treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó
(65%-35%),blau vergara,trama 240,butxa.int.
Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 12)
Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)
Sistema anticaiguda amb arnès
anticaiguda+tirants,incorp.subsist.tipus absorbent

5,95

8,000

47,60

26,27

2,000

52,54

5,15

4,000

3,000

TOTAL

CAPÍTOL

5,000

3,000

01

CTN 1801098

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

5,000

48,88

20,60
u

Topall p/descàr.camió excav.,ampl.=4m,fusta/met.,desm.

23,86

4,000

95,44

dia

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 14)
Detector gasos portàt.,esp.confinats,LEL+O2+CO+H2S

1,86

2,000

3,72

u

Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S (P - 15)
Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit

5,80

10,000

58,00

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 17)
Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.incl.

47,32

4,000

189,28

m

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)
Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

1,59

300,000

477,00

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 18)
Tanca mòbil metàl.,llarg.=2.5m,h=1m,desm.

5,83

200,000

1.166,00

58,02

7,45

37,77
4 HM31161J

18,10

2,000

2

1.210,21

CAPÍTOL

3 HBBAE001
12,59

24,44

01.01

OBRA

2 H16C0003
1,49

subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 9)
Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac mecànic

Pàg.:

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 10)

1 H153A9F1

19,34

u

Data: 17/12/19

90,50

5 HBC19081

6 HBC1KJ00

Tanca mòbil metàl·lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)
15,45

3,000

46,35

6,59

3,000

19,77

TOTAL

CAPÍTOL

5,000

38,85

15,82

10,000

158,20

291,84

2,000

583,68

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
EUR

1.989,44

OBRA

01

CTN 1801098

CAPÍTOL

03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111
7,77

01.02

2 HQU1D350

m

u

Tanca mòbil h=2m acer galv.malla
90x150mmxd4.5/3.5mm+bast.3.5x2mtub+peus form.,desmunt.
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 16)
Transportentr.,retir, munta. i desmunt.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m

2,88

15,000

43,20

211,98

1,000

211,98

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 21)

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

PRESSUPOST
3 HQU1H110

4 HQUZM000

mes

h

Data: 17/12/19
Llog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1
lavabo,+manteniment
Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2.35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 22)
Mà obra,neteja+conservació instal·lacions

Pàg.:

3

142,20

2,000

284,40

21,21

15,000

318,15

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 25)
TOTAL

CAPÍTOL

01.03

857,73

OBRA

01

CTN 1801098

CAPÍTOL

04

DESPESSES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000
2 HQUA2100

u

Reconeixement med.

u

Reconeixement mèdic (P - 24)
Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS

40,33

5,000

201,65

140,05

3,000

420,15

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 23)
TOTAL

CAPÍTOL

01.04

621,80

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Data: 17/12/19

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

P- 1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

5,95 €

P- 2

H1411112

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

26,27 €

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

5,15 €

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

19,34 €

P- 3

P- 4

P- 5

H1423230

H1432012

H1445003

UA

u

u

u

DESCRIPCIÓ

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

PREU

H1457520

u

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

12,59 €

P- 7

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

18,10 €

P- 8

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

15,45 €

P- 9

H147D501

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355
(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

291,84 €

P- 10

H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

24,44 €

P- 11

H1482422

u

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

6,59 €

Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
(SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

7,77 €

H1483443

u

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

15,82 €

P- 14

H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

23,86 €

P- 15

H16C0003

dia

Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S
(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

1,86 €

Pàg.:

2

CODI

P- 16

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i
3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

2,88 €

P- 17

HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

5,80 €

P- 18

HBC19081

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

1,59 €

P- 19

HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

5,83 €

P- 20

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

47,32 €

P- 21

HQU1D350

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

211,98 €

P- 22

HQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2.35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

142,20 €

P- 23

HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
(CENT QUARANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

140,05 €

P- 24

HQUAM000

u

Reconeixement mèdic
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

40,33 €

P- 25

HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

21,21 €

UA

DESCRIPCIÓ

DESEMBRE 2019

P- 13

Data: 17/12/19

NÚMERO

1,49 €

P- 6

P- 12

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

JOSEP SECANELL
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
COL.LEGIAT NÚM. 8.396

PREU

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
H1411111

UA
u

B1411111

P- 2

H1411112

u

B1411111
B14Z1100

P- 3

H1423230

u

B1423230

P- 4

H1432012

u

B1432012

P- 5

H1445003

u

B1445003

P- 6

H1457520

u

B1457520

P- 7

H1465275

u

B1465275

P- 8

H1474600
B1474600

u

Data: 17/12/19

DESCRIPCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Pàg.:

1

PREU

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria
recarregable, per a 2 usos
Altres conceptes
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Altres conceptes
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Altres conceptes
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Altres conceptes
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
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DESCRIPCIÓ
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Altres conceptes
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut
Altres conceptes
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
Altres conceptes
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S
Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S
Altres conceptes
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
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DESCRIPCIÓ
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos,
per a seguretat i salut
Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut
Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut
Altres conceptes
Tanca mòbil metàl·lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca mòbil metàl·lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per
a seguretat i salut
Altres conceptes
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut
Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2.35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs
Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i
2.35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs
Altres conceptes
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
Altres conceptes
Reconeixement mèdic
Reconeixement mèdic
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1.

EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS

El objecte del present annex (amb els requeriments exigits en el Plec) és justificar que no es durà a terme
cap expropiació ni es veurà afectat cap servei públic degut a la naturalesa del projecte i les localitzacions
de les actuacions a realitzar.
La naturalesa dels treballs abast del present projecte de finalització de reforma elèctrica en el recinte
privat de la presa de Baells, al terme municipal de Cercs, no comporta expropiacions ni afeccions a servei
públic..
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Annex 13. Mesures d’eficiència energètica

1. OBJECTE I ABAST

Una lluminària LED consumeix entorn a 2,5 vegades menys que una de baixa consum convencional i

L’objecte del present annex és l’estudi d’implantació de mesures d’eficiència energètica per a la
reforma del projecte constructiu de finalització de la reforma elèctrica de la instal·lació elèctrica de la

9 vegades menys que una lluminària tradicional incandescent. A més, el rendiment de les lluminàries
LED és superior al 85%. L’estalvi energètic i econòmic, per tant, pot arribar al 90%, aconseguint
amortitzar en un curt període de temps la inversió realitzada.

presa de la Baells (terme municipal de Cercs).
L’annex pren en consideració mesures d’eficiència energètica que permetin optimitzar el consum
energètic de la instal·lació a projectar. Es descriuen les mesures i es valora el seu cost d’implantació
a partir de realitzar un anàlisi de viabilitat tècnic i econòmic de la implementació d’aquestes mesures.

Una altra avantatge a considerar per la situació del projecte és la vida útil i la robustesa, ja que les
lluminàries LED tenen una vida útil compresa entre les 35000 i 50000 hores, és a dir, més del doble
de la segona tecnologia amb més vida útil (Fluorescent, 7500 – 20000 hores). Alhora les lluminàries
LED al no tenir filaments son més robustes i resisteixen a certs impactes. Tot això fa que el

Principalment l’estudi tractarà l’optimització de l’enllumenat a partir de la tecnologia LED i el seu

manteniment d’aquestes lluminàries sigui pràcticament nul amb un alt grau de fiabilitat.

control, per tal de no mantenir la màxima intensitat lumínica durant hores en les que no hi ha trànsit

Altres avantatges important d’aquesta tecnologia són la immediatesa de l’encesa, la fàcil

de vehicles ni persones.

complementació amb sistemes de regulació de l’enllumenat i, en el cas de l’enllumenat d’interior, la
no emissió de calor.

2. NORMATIVA
Amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica i la disminució de gasos d’efecte hivernacle
s’apliquen els següents reglaments que estableixen tècniques de disseny, execució i manteniment
per a tal propòsit en l’enllumenat:


REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONS DE ALUMBRADO EXTERIOR;

GUIA

TÉCNICA

DE

APLICACIÓN:

EFICIENCIA



CONTROL DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR
A la coronació de la presa

Per a la renovació d’enllumenat exterior a la zona de la coronació, s’han tingut en compte els criteris
d’eficiència energètica i contaminació lumínica de aplicació. La presa es considera com a zona amb

BOE núm. 279, Miércoles 19 noviembre 2008.


3.2.

ENERGÉTICA

EN

INSTALACIONES

DE

ALUMBRADO EXTERIOR; REAL DECRETO 1890/2008, Edición: mayo 2013

protecció E1.
Tenint en compte això s’ha optat per la instal·lació amb control DALI de lluminàries tipus tira LED al
llarg de tota la coronació de la presa.

3. MESURES D’OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA

Aquest sistema permet la regulació del flux lluminós de una lluminària o conjunt de lluminàries de un
mode senzill. A més, permet el control d’encès i apagat de forma automàtica, mitjançant sensors de

Les mesures que es tenen en compte en aquest projecte per tal de millorar l’eficiència energètica

lluminositat o programació manual.

estan enfocades a l’enllumenat.
3.1.

TECNOLOGÍA LED



En la posta d’accés, oficines i jardins

La tecnologia LED està basada en la emissió de llum a partir d’un díode. Aquests són dispositius

Per la tipologia i ubicació de la zona i la densitat de tràfic i de vianants a les hores de funcionament

semiconductors d’estat sòlid de gran resistència, que al rebre un baix corrent elèctric (baixa

de l’enllumenat, el control de l’enllumenat es realitzarà a partir de diversos sensors en funció de quin

intensitat) son capaços d’emetre llum amb un alt rendiment i de forma eficient.

tipus d’enllumenat es tracta i en quina ubicació es troba. L’objectiu d’aquesta mesura serà evitar que
l’enllumenat romangui encès durant moments en que no hi hagi cap persona o vehicle a la zona.

En front la tecnologia que es troba actualment en les diferents zones de la presa (edificis, enllumenat
exterior, etc.) la tecnologia LED ofereix avantatges que repercuteixen en l’estalvi energètic i

En primer lloc, el sensor de barrera infraroja compleix el propòsit de detectar la presència d’un

econòmic.

vianant o un vehicle en un cert punt del vial, ja que la barrera infraroja creada entre el transmissor i el

2
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receptor quedarà tallada. Aquest sensor es situaria a ambdós costats de la porta d’accés, ubicant el
transmissor i el receptor a banda i banda del vial. Per tal de que l’enllumenat únicament es torbi actiu
durant la nit, s’integrarà un interruptor horari digital, el qual determinarà les hores de nit. El sensor de
barrera infraroja, a part d’encendre l’enllumenat, activarà un temporitzador programat amb un temps
raonable per mantenir l’enllumenat encès. Aquest temps es pactarà amb el client.
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1.

OBJECTE

4.

INVENTARI I PRESSUPOST DE RECANVIS

L’objecte del present annex és establir i detallar un pressupost de recanvis d’elements associats

En la seguen taula es mostra el recull d’elements a tenir en compte a l’hora de la realització

als equips sotmesos a actuació, per a un termini de tres anys.

d’inventari de recanvis per a les labors de manteniment:

2.

INTRODUCCIÓ

El projecte constructiu de finalització de la reforma elèctrica de la instal·lació elèctrica de la

Element

presa de la Baells, es basa sobretot en actuacions de reforma elèctrica en baixa tensió, però de
caire bastant diferent entre cadascuna.

Tira LED

És per això, que per a facilitar les labors de manteniment a mig termini per part del personal de
la presa de la Baells, es proposa el següent inventari i pressupost.

Perfil tires
LED

Descripció
Tira LED de 10 m de llarg,
per exterior, grau de
protecció IP-67, 24 V,
potencia 5 W/m
Perfil de tira LED en alumini
anodizat mes difusor
opalino, de montatge
superficial per exterior.

JUSTIFICACIO DE RECANVIS

Degut a la naturalesa de les actuacions a realitzar en la presa de la Baells, s’ha optat pel

Accessoris
perfil

Anclatges
Connectors

Quantitat

Preu unitari

4

165 €/u

660,00

I·luminació
exterior de
la coronació

40

25 €/m

1000,00

10

1,11 €/u

11,10

30

0,95 €/u

28,50

10

2,70 €/u

27,00

següent llistat de recanvis:
-

Pressupost
inventari (€)

I·luminació
exterior de
la coronació

Accessori
perfil LED
Accessori
perfil LED
Accessori
perfil LED

Tapes
3.

Utilització

Total (€):

1726,60

Tires LED de 10 m per a la il·luminació exterior del coronament de la presa.
Taula 1. Inventari i pressupost de recanvis

-

Perfils per al muntatge i subjecció de tires LED per a la il·luminació exterior del
coronament de la presa.

Aquest inventari s’ha realitzat tenint en compte la qualitat de materials escollits per a l’execució
de les actuacions als diferents emplaçaments de la presa, així com la probabilitat de fallada dels

-

Accessoris per a muntatge dels perfils que subjecten les tires LED.

diferents elements instal·lats.

Per a la reforma de la il·luminació exterior a la resta d’ubicacions no s’ha contemplat la
possibilitat d’afegir a l’inventari materials de recanvi, ja que es tracta de recanvis estàndard i
l’adquisició no comporta una quantitat elevada de temps.
La resta d’actuacions compten amb la utilització d’elements poc susceptibles de fallada
(cablejat, caixes, elements de protecció i comandament...), és per això que tampoc s’han
contemplat per afegir a l’inventari.
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1.

INTRODUCCIÓ I OBJECTIU

En el present Projecte es defineixen les actuacions necessàries per a finalitzar la reforma de la instal·lació

3.
3.1.

LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
LOCALITZACIÓ

elèctrica de la presa de La Baells per tal d’adequar-les al compliment del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.

La instal·lació elèctrica objecte d’aquest projecte es troba en l’interior de la presa de la Baells, que està
situada al terme municipal de Cercs, a la comarca del Berguedà, província de Barcelona.

En el present Annex s’identifiquen les incidències ambientals que es preveuen per l’execució del Projecte
sobre el medi ambient i es proposen les mesures més adients per tal d’evitar o minimitzar els impactes

A continuació es presenta una imatge amb la localització de la zona d’actuació, a la presa de la Baells. En

previstos.

primer lloc, s’assenyala la ubicació de la presa, mentre que en segon terme, es presenta un detall de la
zona d’actuació. Cal indicar que les coordenades de l’edifici de serveis auxiliars són les següents: X:

2.

TRAMITACIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE

407.085; Y: 4.663.921 (ETRS89 UTM 31N).

La normativa vigent en matèria d’avaluació d’impacte ambiental es basa en la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, i en la Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (entre d'altres modificacions). Aquestes normes tenen
per objecte establir el règim jurídic aplicable a l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que
puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
Concretament, a l’Article 7 de la Llei 21/2013 s’estableix l’àmbit d’aplicació de l’avaluació d’impacte
ambiental. Així, els projectes inclosos a l’Annex I estan sotmesos a avaluació d’impacte ambiental
ordinària, mentre els projectes inclosos a l’Annex II requereixen una avaluació d’impacte ambiental
simplificada. D’altra banda, en l’apartat 2.b d’aquest Article, s’especifica que els projectes no inclosos ni a
l’Annex I ni a l’Annex II que puguin afectar de manera apreciable, directament o indirectament, espais
protegits de la Xarxa Natura 2000, s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental simplificada.
Zona actuació

En aquest sentit, les actuacions contemplades al present Projecte constructiu no es troben incloses en
cap dels dos Annexes esmentats de la normativa vigent en matèria d’avaluació d’impacte ambiental, ni
tampoc s’emmarquen dins de cap espai protegit de la Xarxa Natura 2000, pel que es considera que es
troben excloses de sotmetre’s a la tramitació d’avaluació ambiental (ordinària o simplificada).
Malgrat això, s’ha considerat convenient redactar el present Annex Ambiental per tal d’avaluar els
possibles efectes sobre el medi que pot originar la realització de les actuacions proposades i recomanar
les mesures adients per tal d’evitar i/o minimitzar aquests efectes.

2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Annex 17. Document Ambiental

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

3.2.

Com s’ha indicat anteriorment, en el present Projecte Constructiu es desenvolupen les obres necessàries
per a la finalització de la reforma elèctrica de la instal·lació de la presa de La Baells.
Així, l’abast del projecte comprèn les següents actuacions:


Estesa de nous cables elèctrics en canalització soterrada des de el quadre general de BT:
-

Per subministrament elèctric del quadre d'indicadors a les oficines.

-

Nova línia de subministrament elèctric des de el QGBT fins als lavabos públics.

-

Nova línia de subministrament elèctric des de el QGBT fins la coronació de la presa per
l’enllumenat exterior.


Figura 1. Localització de la zona d’actuació i de l’edifici de serveis. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC).

Estesa de cable d’alimentació de lluminàries en la coronació de la presa i en la plaça
d'aparcament.



Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i la casa annexa.



Retirada de la instal·lació antiga de l'interior de la presa.



Sistema de subministrament elèctric alternatiu a l’alimentació dels desguassos de fons i mig fons

A continuació es presenta una fotografia de la zona de la presa de La Baells.

per accionament de comportes.


Fotografia 1. Imatge de la presa de La
Baells.


Reforma de l’enllumenat exterior de les següents zones:
-

Coronació i aparcament

-

Jardins i embarcador

-

Edificis auxiliars annexos a la presa

-

Accés a la presa

-

Poblat

Reforma de la instal·lació elèctrica de l’interior dels edificis següents, per la seva legalització:
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CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LA ZONA D’ACTUACIÓ

-

Poblat

4.

-

Edificis annexos a la presa

En aquest capítol es descriuen els condicionants ambientals principals de la zona d’actuació per a

-

Edificis d’administració i edifici annex



Reforma de la instal·lació elèctrica de l’estació de bombeig (caseta pou), per la seva legalització



Reforma de la instal·lació elèctrica de l’estació de tractament d’aigües (ETAP), per la seva
legalització.

cadascun dels vectors del medi que es consideren més rellevants en l’àmbit.
4.1.

MEDI FÍSIC

Respecte l’ambient lluminós, el Mapa de les zones de protecció del medi ambient envers la
contaminació lluminosa a Catalunya és l’instrument d’ordenació ambiental que reflecteix la zonificació
del territori en funció de la vulnerabilitat del medi nocturn a la contaminació lumínica. Aquesta zonificació
respon, d’una banda, a la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en que es
desenvolupa l’activitat humana i, de l’altra, a la protecció dels espais naturals i la visió del cel a la nit.
En funció de la zona de protecció definida i de la seva vulnerabilitat, es determina el tipus i les
característiques de la il·luminació que s’hi pot instal·lar. D’aquesta manera, es consideren les següents
tipologies de protecció envers la contaminació lluminosa:
 Zones de protecció màxima (E1). Correspon a les àrees que presenten una major sensibilitat a
la contaminació lluminosa i inclouen els les àrees incloses al Pla d’espais d’interès natural
(PEIN), els espais de la xarxa Natura 2000, les platges, les costes i les ribes d’aigües
continentals, no integrades en els nuclis de població o en nuclis industrials consolidats i també
les àrees que el departament competent en matèria de medi ambient aprova amb aquest nivell
de protecció a proposta de l’ajuntament del terme municipal on se situen.
 Zones de protecció alta (E2). Comprèn els espais que el planejament urbanístic classifica com a
sòl no urbanitzable fora de la zona de protecció màxima, així com les àrees que els ajuntaments
proposen d’augmentar-ne la protecció dins el seu terme municipal.
 Zones de protecció moderada (E3). Correspon les àrees classificades en el planejament
urbanístic com a sòl urbà o urbanitzable, exceptuant la part de territori urbà qualificada com a
màxima, alta o amb un grau de protecció menor. També s’inclouen els espais d’ús intensiu
durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci en
sòl no urbanitzable.
 Zones de protecció menor (E4). Es tracta d’espais urbans d’ús intensiu durant la nit per l’elevada
mobilitat de persones o per la seva activitat comercial o d’oci.
Segons la última versió del Mapa de protecció envers la contaminació lumínica del Departament de
Territori i Sostenibilitat, aprovat recentment per la Resolució TES/1536/2018 de 29 de juny, la zona
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d’actuació es troba a cavall entre zona de protecció alta (E2) i zona de protecció màxima (E1), tal com es
mostra a la figura següent.

La Baells

El Merdançol

Zona actuació
El Llobregat

Figura 3. Distribució de la xarxa de drenatge i de la massa d’aigua de La Baells a la zona d’estudi. Font:
Hipermapa (Generalitat de Catalunya).
Cal esmentar que, tenint en compte les característiques de les actuacions projectades, de caràcter local i

LLEGENDA:
Zona E1 de protecció màxima

Zona E3 de protecció moderada

Zona E2 de protecció alta

Zona E4 de protecció menor

Figura 2. Mapa de protecció envers la contaminació lumínica a la zona d’estudi. Font: Hipermapa
(Generalitat de Catalunya)
Atenent a que una part de l’àmbit d’actuació es classifica amb la màxima protecció envers la contaminació
lluminosa, les instal·lacions proposades per a l’enllumenat exterior s’hauran d’adequar a les
característiques especificades a la normativa vigent al respecte per a les condicions més restrictives (zona
E1 o de protecció màxima).

puntual, no es preveuen alteracions sobre la xarxa de drenatge ni sobre la massa d’aigua de La Baells.
Per tant, es considera que no es produiran efectes significatius sobre la llera pública.
4.2.

MEDI BIÒTIC

L’entorn de la zona d’actuació disposa de característiques naturals rellevants, al tractar-se d’un relleu
força accidentat, on hi predominen les cobertes vegetals de tipus forestal. Així doncs, als terrenys que
envolten les instal·lacions de la presa de La Baells, s’identifiquen formacions boscoses d’alzinars,
rouredes de roure martinenc o pinedes de pi roig. També es diferencien, més a prop de les instal·lacions
de la presa, cobertes vegetals de matollars, així com prats i herbassars. En les zones amb majors

Pel que fa a la hidrologia, el curs principal de la zona d’estudi correspon al riu Llobregat, mentre que La
Baells constitueix la massa d’aigua d’embassaments amb el codi E101200060. A continuació es presenta
una imatge amb la representació de la xarxa de drenatge de la zona d’estudi i la distribució de la massa
d’aigua de La Baells.

pendents, apareixen roquissars.
Seguidament, es presenta la distribució de les cobertes vegetals a la zona d’estudi, segons el mapa de
cobertes del sòl de Catalunya (versió 4), elaborat pel CREAF.
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i el dipòsit. La casa d’administració (o casa del guarda), on es planteja un nou tram de línia aèria
de BT que connecta el QCPA i el CPM, queda totalment inclosa dins l’àmbit d’aquest HIC. Val a
dir que aquest nou tram de línia elèctrica aèria té una longitud de poc menys de 7 m entre la torre
existent i l’edifici i es troba en una zona on no s’aprecia una coberta vegetal molt ben formada.


HIC 91E0*, Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion), amb un grau de
recobriment del 60% (Prioritari), i HIC 92A0, Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera,
amb un recobriment del 40% restant (No prioritari). Es distribueix al voltant del riu Llobregat,
aigües avall de la presa i a uns 285 m al Sud de la mateixa.

Segons el que s’ha exposat, tot i que algunes de les àrees identificades amb HICs es troben a les
proximitats de la zona d’actuació, no es preveuen efectes significatius sobre aquestes formacions vegetals
tenint en compte la tipologia de les obres.
A continuació es presenta la distribució dels HICs identificats a la zona d’estudi.

HIC 9340
HIC 9340

Figura 4. Distribució de les cobertes vegetals a la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia a partir de les
bases cartogràfiques de la Generalitat de Catalunya.

HIC 3270

Respecte a les afeccions previstes sobre les cobertes vegetals, cal assenyalar que tenint en compte les
característiques de les actuacions, que se situen a les instal·lacions existents de la presa, no es preveuen
efectes significatius sobre les cobertes vegetals naturals de la zona, ja que s’actua en indrets totalment

HIC 9340

antropitzats.
D’altra banda, a la zona d’estudi s’identifica la presència de formacions vegetals que contenen Hàbitats
d’Interès Comunitari, essent aquestes les següents:


HIC 9340

HIC 9340

HIC 9340

HIC 3270, Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion
rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.). Es distribueix a la zona ocupada per la massa d’aigua de
l’embassament, amb un grau de recobriment baix, del 5%. És de caràcter No prioritari.



HIC 9340, Alzinars i carrascars. Presenten un recobriment màxim, del 100% en la majoria dels

HIC 91E0*
HIC 92A0

Figura 5. Distribució dels Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC). Font: Hipermapa (Generalitat de Catalunya).

casos (de caràcter No prioritari) i se situen en les vessants muntanyoses al voltant de
l’embassament, així com a les proximitats dels edificis auxiliars de la presa i de la zona de l’ETAP
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Pel que fa a la fauna que es pot trobar en l’entorn de la zona d’actuació, les úniques pertorbacions que es

el titular és l’Ajuntament de Berga. No es preveuen afeccions sobre aquest espai donat que no es

preveuen són l’augment dels nivells acústics durant l’execució de les obres, i la possible contaminació

contempla cap actuació en aquest àmbit.

lumínica que es podria produir per les instal·lacions d’enllumenat exterior. Aquest efectes es consideren
de baixa magnitud i es poden evitar i/o minimitzar amb l’aplicació de mesures preventives i correctores,

A continuació es presenta una imatge amb la distribució dels boscos d’utilitat pública a la zona d’estudi.

que es proposen en el present Annex.
Tossal de la
Guàrdia

Els espais naturals protegits a la zona d’estudi queden representats amb la Serra de Picancel, que
pertany al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), però que no es troba inclòs a la Xarxa Natura 2000. La
delimitació d’aquest EIN engloba la part Est de la presa de La Baells. Tot i que s’identifica la presència
d’aquest espai natural protegit, no es preveuen afeccions rellevants sobre el mateix donat que les
actuacions de reforma elèctrica són molt localitzades i es plantegen en l’entorn immediat de les
instal·lacions actuals, especialment en la part Oest de la presa, que no forma part de l’àmbit del PEIN.
A continuació es presenta una imatge amb la distribució d’aquest Espai d’Interès Natural.

Zona actuació
Serra Petita

Figura 7. Distribució dels boscos d’utilitat pública a la zona d’estudi. Font: Hipermapa (Generalitat de
Catalunya).
Serra de Picancel

4.3.

MEDI SOCIOCULTURAL

L’instrument d’ordenació territorial en matèria de paisatge es basa en els Catàlegs de Paisatge, elaborats
per l’Observatori del Paisatge. D’aquesta manera, la zona d’actuació es troba inclosa a la unitat de
Figura 6. Distribució dels espais que pertanyen al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya. Font:
Hipermapa (Generalitat de Catalunya).

paisatge núm. 26, Capçaleres del Llobregat, del Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines.
Cal tenir present que les obres projectades es realitzen a les pròpies instal·lacions de la presa o en

A la zona d’estudi no s’identifica cap Espai Natural de Protecció Especial (ENPE), ni cap Zona Humida, ni

instal·lacions annexes, en una zona fortament antropitzada, pel que no es preveuen efectes sobre el

cap Espai d’Interès Geològic. L’única figura d’interès ambiental es troba a uns 300 m al Sud de la presa

paisatge donat que es tracta d’actuacions molt puntuals consistents en la reforma de la instal·lació

de la Baells, on s’identifica la forest pública anomenada “Serra petita”, bosc d’utilitat pública municipal (on
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elèctrica existent de la presa de La Baells, pel que no es preveu que comprometi les característiques

5.

IDENTIFICACIÓ D’EFECTES PREVISTOS

generals de la unitat de paisatge.
L’aparició d’impactes es pot produir en dues fases diferenciades: durant les obres de construcció o fase
Respecte la presència d’elements d’interès cultural, un cop consultat l’aplicatiu del Geoportal del

d’obres i, un cop finalitzades o fase d’explotació. El grau d’importància dels diferents impactes no només

Patrimoni Cultural, elaborat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i que permet

depèn de la magnitud de les accions, sinó que entra en joc la fragilitat de l’element considerat i les seves

consultar la situació i l’abast dels elements arqueològics, paleontològics i els béns arquitectònics, es

característiques, entenent per fragilitat el mèrit que presenta cada factor per ésser conservat.

constata que ni a la zona on es plantegen les obres ni en el seu entorn s’identifica cap element d’interès
D’acord amb la tipologia d’obra i en funció de les característiques del medi físic, biòtic i cultural que s’ha

cultural catalogat.

realitzat anteriorment, els efectes previstos sobre els diferents vectors ambientals, es poden resumir en:
Per tant, no es preveuen afeccions sobre el patrimoni cultural, ja que l’element d’interès més proper se
situa a una distància suficient de les obres plantejades (a més de 1 km). A la figura següent es presenta



Efectes sobre la geologia i el sòl, derivats del moviment de terres: la gestió de terres i materials
sobrants, ocupació de sòls, risc de contaminació de sòls.

una imatge amb la distribució dels elements d’interès cultural catalogats a la zona d’estudi.


Efectes sobre la hidrologia i hidrogeologia: Risc d’alteració de la qualitat de les aigües per
abocaments accidentals durant l’activitat constructiva.



Efectes sobre la qualitat atmosfèrica: els que es deriven de l’augment de producció de pols i
l’emissió de gasos contaminants pels vehicles i maquinària d’obra, així com pels moviments de
terres, etc. Aquest impacte afecta directament a l’atmosfera i també té efectes indirectes sobre
altres factors del medi com són factors abiòtics (sòl i aigua) i factors biòtics (flora i fauna).



Efectes sobre la qualitat acústica: durant les activitats que requereixin l’ús de maquinària
sorollosa. Aquest impacte serà reversible i de magnitud lleu afectant a la qualitat acústica de la
zona, la fauna i el benestar de les persones.

Zona actuació



Risc de contaminació lumínica: la vulnerabilitat de l’entorn envers la contaminació lumínica és
màxima a la zona d’actuació (zona E1 i E2), pel que s’haurà de tenir en compte aquest
condicionant, que es considera el més rellevant de l’àmbit, a l’hora d’escollir el tipus de lluminàries
exteriors i l’horari de funcionament de l’enllumenat (característiques de les làmpades, dels llums,
nivells d’il·luminació, de luminància o nivells màxims d’intrusió lumínica). En aquest sentit, s’haurà

Figura 8. Elements d’interès cultural a la zona d’estudi. Font: Geoportal del Patrimoni Cultural (Generalitat
de Catalunya).
Pel que fa al risc d’incendis forestals, el TM de Cercs es troba inclòs a la llista de municipis amb alt risc

d’atendre als requisits establerts a la normativa vigent al respecte (Llei 6/2001 i Decret 190/2015).


terrenys.

d’incendi forestal (Annex I del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals).

Efectes sobre la coberta vegetal: per l’eliminació de la coberta vegetal existent i la ocupació de



Efectes sobre la fauna pel soroll de la maquinària: Atenent a les característiques de l’entorn de
la zona d’actuació i a la tipologia d’obra, aquests efectes es consideren temporals, reversibles i de
magnitud lleu.
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Efectes sobre el paisatge: Per l’alteració transitòria durant la fase constructiva. Tenint en compte

Les mesures per a minimitzar les ocupacions innecessàries de sòls també minimitzen, a la vegada, els

la tipologia de les actuacions, no es preveuen efectes en la fase de funcionament.

efectes potencials sobre altres elements del medi com la hidrologia, l’atmosfera, la vegetació o la fauna.

Risc d’incendis forestals: ja que les obres se situen al terme municipal de Cercs, inclòs en la

En aquest sentit, es proposen les següents mesures de caràcter general:

llista de municipis amb alt risc d’incendi forestal.


― Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària mitjançant la senyalització dels

Efectes relacionats amb la generació de residus de construcció i demolició, que s’hauran de

límits de l’obra. Es pot utilitzar una cinta de plàstic bicolor i estaques d’un metre d’alçada

gestionar de manera adient. Tot i que les obres dissenyades en el present Projecte no comporten

aproximadament, clavades a terra uns 30 cm o bé d’altres sistemes més reforçats.

excavacions significatives donat el seu caràcter puntual i localitzat, donaran lloc a un cert volum

― Definir un Pla d’accessos a l’obra i utilitzar com a camins d’accés vials ja existents, evitant la

de materials sobrants d’excavació i/o demolició que s’hauran de gestionar correctament. A més,

construcció de nous accessos i ocupacions, i la compactació del terreny que això suposaria.

segons el que s’ha indicat anteriorment, el maneig inadequat de determinats residus poden
produir un cert risc de contaminació a causa d’episodis de fuites o vessaments accidentals sobre



Mesures proposades per a la gestió de préstecs i de terres i materials sobrants

el terreny.
El balanç de terres d’una obra determina o bé la necessitat de disposar de terres procedents de préstec
Cal assenyalar que no es preveuen efectes sobre l’espai natural protegit de la Serra de Picancel

per al rebliment o bé la obtenció d’un volum de terres o material sobrant excedentari que s’haurà de

donades les característiques de les actuacions, ni sobre cap element d’interès cultural catalogat, ja que

gestionar adequadament. D’acord amb el balanç de terres del Projecte, s’estima que l’obra és

aquests elements se situen a una distància suficient de les obres a executar.

lleugerament excedentària, el que fa necessari la gestió del material sobrant d’excavació.

Davant dels efectes identificats, en el següent capítol es proposen una sèrie de mesures preventives i/o

En general, per a la gestió dels materials sobrants d’excavació terres, es poden contemplar dues opcions:

correctores per tal d’evitar-los o minimitzar-los.

la valorització o l’eliminació d’aquests materials.
La valorització de materials excavats ve regulada per la norma estatal Ordre APM/1007/2017, de 10

6.

PROPOSTA DE MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES

d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva utilització en
operacions de reblert i obres diferents a les que les generen. Aquesta norma, d’aplicació a partir del 2 de

Les afectacions al medi que s’han identificat anteriorment es poden reduir significativament si es tenen en

gener de 2018, regula l’aprofitament de terres sobrants netes que, segons la Llista Europea de Residus

compte i s’apliquen una sèrie de bones pràctiques o mesures preventives, de manera que s’eviti en la

(LER), es classifiquen amb el codi de 170504. A continuació, s’exposen una sèrie de requisits i

mesura del possible els efectes sobre el medi físic, biòtic, social o cultural.

prescripcions que estableix aquesta norma.

D’aquesta manera, i d’acord amb els efectes previstos, a continuació es desenvolupen les mesures

Pel que fa a la utilització d’aquests materials(Art. 2, apartat 4):

preventives i/o correctores proposades per a corregir, minimitzar i/o evitar els aspectes ambientals
negatius de l’execució de les obres.
6.1.

MESURES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI FÍSIC

a) En obres de construcció per al rebliment de zones per tal de millorar el terreny en obres
d’urbanització o similars.
b) En operacions de rebliment per a la rehabilitació de terrenys afectats per activitats
extractives, restauració d’espais degradats, condicionament de camins o similars.



Mesures per a minimitzar les ocupacions de sòls
Requisits dels materials naturals excavats (Art. 3):
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1. La quantitat màxima excavada no podrà ser superior a la justificada en els projectes
d’origen.
2. La quantitat màxima de materials naturals excavats serà la que es trobi justificada als

Els materials sobrants d’excavació barrejats amb altres materials com restes de formigó, materials
ceràmics, etc, que no compleixin els requisits establerts en l’Ordre APM/1007/2017 queden exclosos de
l’àmbit d’aplicació del Decret.

projectes de destí.
3. Els materials naturals excavats només es podran classificar segons la seva naturalesa i
granulometria quan procedeixi.
4. Els materials naturals excavats no es barrejaran amb altres residus diferents o amb

Per a la gestió de materials sobrants o terres no aptes per a la seva valorització, es procedirà a la seva
eliminació mitjançant l’abocament a un dipòsit controlat autoritzat. A continuació es mostra la localització
de les instal·lacions més properes a la zona d’actuació (a la comarca del Berguedà).

substàncies que puguin contaminar-los, tant durant l’excavació com durant les operacions
posteriors de classificació i transport fins l’entrega a la persona física o jurídica que
portarà a terme la valorització al lloc on s’hagi d’utilitzar.
5. Els materials naturals excavats hauran de complir els requisits establerts en els Plecs de
Condicions Tècniques del projecte de les obres destí. Igualment, s’hauran de complir les
condicions o requisits que imposin les autoritzacions administratives.
Obligacions del productor de materials naturals excavats (Art 4):
1. S’entén per productor i posseïdor de materials naturals excavats els definits en els articles
3.i) i 3.j) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.
2. El productor o posseïdor inicial de materials naturals excavats està obligat a entregar-los a
una entitat o empresa registrada o a gestionar-los de conformitat amb els articles 17.1.a) i
17.1.b) de la Llei 22/2011.
3. En ambdós casos, l’entrega de materials naturals excavats s’haurà d’acreditar
documentalment, fent constar: la identificació del productor, la obra de procedència, la
quantitat (en Tn), la naturalesa dels materials entregats, la identificació dels encarregats
de la valorització i l’obra de destí.
4. En el cas que els materials naturals excavats s’entreguin a una entitat o empresa
registrada, la responsabilitat dels productors acaba quan es fa l’entrega. La documentació
acreditativa de l’entrega haurà de conservar-se, almenys, durant els tres anys següents.
5. El productor o posseïdor inicial haurà d’assegurar a la persona física o jurídica que realitzi
la operació de valorització que els materials naturals excavats compleixen amb el que
amb el que estableix l’article 2 (apartats 1 i 2) d’aquesta norma, mitjançant una declaració
responsable d’acord amb el que figura en l’Annex III.A. de la Ordre.
6. El productor o posseïdor inicial de materials naturals excavats, si genera més de 1.000 Tn
a l’any de residus no perillosos, haurà de presentar una comunicació davant l’òrgan
ambiental competent de la comunitat autònoma on es generin. També es disposarà de



Mesures proposades per a evitar contaminacions accidentals del sòl o del medi hídric

Durant la fase d’execució de les obres, els riscos associats a les operacions de projecte poden generar
episodis de contaminació accidental si no es prenen algunes mesures bàsiques. Així doncs, per tal

l’arxiu cronològic, d’acord amb l’article 40 de la Llei 22/2011.
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d’evitar incidències d’aquesta naturalesa i limitar els efectes de les obres en l’espai i en el temps durant el

En el cas de condicions meteorològiques adverses (períodes llargs amb absències de pluges),

període que durin les actuacions, es proposa l’aplicació de les següents mesures preventives:

aplicació de regs sobre superfícies no pavimentades per tal d’evitar la re-suspensió de la pols.

― Es realitzaran els canvis d’oli i reparacions de la maquinaria en tallers fora de l’àrea de l’obra. En el



Control de la velocitat dels vehicles i maquinària d’obra.



Optimitzar la càrrega i el transport de materials amb l’objectiu de realitzar el mínim nombre de

cas que no es poguessin realitzar externament, aquests es duran a terme en àrees degudament
condicionades com a tals (impermeabilització del terreny) i amb els mitjans necessaris per fer

trajectes diaris.

front a un possible vessament accidental (mitjans de contenció i absorció de vessaments).


― Els residus procedents dels manteniments de maquinària s’hauran d’evacuar de la zona de treball

Cobriment complert dels materials transportats per vehicles i camions amb lones. Durant
l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra haurà de controlar que els camions que surtin de l’obra

en dipòsits estancs correctament impermeabilitzats i tractar-los segons la normativa vigent.

porten la càrrega tapada amb una lona o una mesura equivalent.
― Ubicar les instal·lacions auxiliars de l’obra, així com el parc de maquinària i el magatzem de
residus en llocs adaptats per a aquests usos (impermeabilització del sòl, pla d’emergències en
cas d’accident, etc.). En l’Annex del Projecte corresponent al Pla de gestió de residus es detallen
les instal·lacions i els mitjans materials necessaris per dur a terme una correcta gestió dels
materials sobrants.



Mesures per a minimitzar les emissions procedents dels motors de combustió

Les mesures preventives que han d’adoptar tots els vehicles i maquinària d’obra que funcionin amb un motor
de combustió seran les necessàries pel que fa als programes de revisió i manteniment segons el tipus de
vehicle.

― Evitar la realització de moviments de terra durant els moments de fortes pluges o en previsió de
grans avingudes.

A més, es controlarà que tota la maquinària i els vehicles d’obra, disposin de les revisions pertinents:

― Prohibir l’abocament de les aigües de neteja de les diferents instal·lacions auxiliars i de neteja de
la maquinària a qualsevol punt de l’entorn.
― Executar les obres amb la màxima cura per evitar afectacions innecessàries, abocaments



Correcte reglatge dels motors.



Adequació de la potència de la maquinària al treball a realitzar.



Correcte estat dels tubs d’escapament.



Utilització de catalitzadors.



Revisió de la maquinària i vehicles (ITV) i control del compliment de la normativa vigent referent

accidentals de formigó i degradació de la zona per residus propis de la construcció.
― Es disposarà a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs d’acció ràpida, per utilitzar en cas
d’abocaments i accidents.

als nivells d’emissió.

Mesures per al control de l’emissió de pols



Entre les mesures destinades al control de l’emissió de pols, es proposen les següents per a la fase
d’execució de les obres:


Col·locació de grava a la zona de trànsit dels camions entre el punt de càrrega de terres i la
sortida a la via pública per tal d’evitar la resuspensió de la pols deguda al moviment de vehicles
dins del recinte de l’obra i manteniment periòdic d’aquesta superfície de rodament.

Durant l’execució de les obres, la Direcció d’Obra haurà de sol·licitar al contractista, la documentació exigida
per la normativa d’aplicació (ITV) i revisions periòdiques, així com la gestió dels olis procedents del
manteniment de la maquinària. Es durà un registre de actualitzat sobre la maquinaria a obra i la seva
documentació.


Mesures per a evitar la contaminació lumínica
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En el present Projecte es contempla la reposició d’una part del sistema d’il·luminació exterior de la presa i
les instal·lacions complementàries. En aquest sentit, cal tenir en compte que les actuacions s’emplacen a
cavall entre la zona de protecció màxima (E1) i la zona de protecció alta (E2) envers la contaminació
lluminosa, pel que, a l’hora de definir el tipus i les característiques de la il·luminació exterior, cal tenir en

* Actualment les làmpades que compleixen amb els preceptes per Tipus I són les làmpades de vapor de sodi o
el LED Ambre.

compte la normativa vigent en aquest aspecte: Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de

o

Totes les làmpades que s’instal·lin a l’enllumenat exterior han de ser de classe d’eficiència
energètica A, A+ ó A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les directives de la

la Llei 6/2001, i el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència

Unió Europea, amb l’excepció de les làmpades instal·lades a enllumenats de seguretat,

energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries.

senyals i anuncis lluminosos i en l’enllumenat nadalenc.
D’aquesta manera, en l’Annex II del Decret 190/2015 s’estableixen les característiques permeses i els
nivells màxims d’il·luminació i luminància en funció del tipus de làmpades i llums plantejats. A continuació

― Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat d’un llum (FHSinst):

es resumeixen aquests requisits:
― Tipus de làmpades:
o

Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions electromagnètiques
― Intrusió lumínica:

establert al Decret:

o

Zona de
protecció
Horari Vespre
Horari Nit

(1)

(1)

Nivells màxima d’il·luminació intrusa. Els nivells màxims d’il·luminació intrusa, en funció de

Zona E1

Zona E2

Zona E3

Zona E4

l’horari d’ús i de la zona de protecció envers la contaminació lumínica sobre la qual té

Tipus I

Tipus III

Tipus III

Tipus III

incidència la instal·lació d’il·luminació exterior són els següents:

Tipus I

Tipus II

Tipus III

Tipus III
Zona de
protecció

(1)

Horari de nit: des de les 23h UTC (temps universal coordinat) fins la sortida de sol. A les zones
E1 i E2, fora del nucli urbà, l’horari de nit s’inicia a les 22 hores UTC. Horari de vespre: des de la
posta de sol fins que s’inicia l’horari de nit.

Zona E1

Zona E2

Zona E3

Zona E4

Horari Vespre

2 lux

5 lux

10 lux

25 lux

Horari Nit

1 lux

2 lux

5 lux

10 lux

Tipus I: Làmpades que tinguin menys del 2% de radiància per sota dels 440 nm, dins del
rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas LED, han de tenir menys

La il·luminació intrusa produïda per l’enllumenat públic sobre la façana d’un edifici es

de l’1% per sota dels 500 nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 m.

mesura per sobre dels 4 m del sòl.

Tipus II: Làmpades que tinguin menys del 5% de radiància per sota dels 440 nm, dins del

o

Intensitat lluminosa màxima. Els nivells màxims d’intensitat lluminosa emesa per un llum

rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas LED, han de tenir menys

en direccions a àrees protegides i cap a determinades àrees que pugui provocar

del 15% per sota dels 500 nm.

pertorbació al medi, molèstia o enlluernament a persones, en funció de la zona de
protecció envers la contaminació lumínica sobre la qual té incidència la instal·lació

Tipus III: Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 nm, dins

d’il·luminació, són els següents:

del rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm.
En el cas de no poder justificar el percentatge, s’accepten les equivalències amb les

Zona de protecció

Zona E1

Zona E2

Zona E3

Zona E4

Intensitat lluminosa

2.500 cd

7.500 cd

10.000 cd

25.000 cd

temperatures de color descrites a la taula següent.
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Mesures de protecció dels elements vegetals

Cal assenyalar que el sistema d’il·luminació projectat, que es basa en lluminàries amb tecnologia LED, i

De forma general, per als elements arboris que no hagin de ser directament afectats però que es trobin

que en algunes zones consisteix en la substitució de l’existent (zona de coronació i aparcament, zona

situats al límit de la zona d’ocupació i, per tant, siguin susceptibles de patir algun tipus de dany,

d’edificis auxiliars annexos a la presa, zona poblat, porta i camí d’accés a la presa), i en d’altres es tracta

s’adoptaran les mesures adequades per a la seva protecció i conservació. Abans de l’inici de les obres, la

d’una nova instal·lació (zona jardins i embarcador), té per objecte el compliment dels requeriments

Direcció Facultativa realitzarà una inspecció de l’indret per tal d’identificar aquests elements. En aquest

ambientals d’eficiència energètica i contaminació lumínica. A més, s’ha optat per disminuir l’alçada dels

sentit, segons el cas, es pot optar pels següents sistemes per tal d’evitar danys mecànics als elements

bàculs a un màxim de 3,5 m (actualment supera els 5 m), el que a més de facilitar les tasques de

arboris:

manteniment, suposarà una millora pel que fa a les condicions lumíniques donat que es disminueix el raig
de llum necessari focalitzant millor la zona a il·luminar, i millorant el grau de contaminació difosa.



Protecció d’una àrea de vegetació: Mitjançant una tanca de protecció que envolti completament l’àrea
de vegetació per tal d’evitar danys mecànics com ara cops, ferides, i altres danys a l’escorça, el



Mesures per a la protecció de la hidrologia

tronc, les branques o les arrels, produïts per vehicles o maquinària.

Respecte la hidrologia, tot i que no es preveuen afeccions sobre la xarxa de drenatge existent donada la

La zona de protecció de la part aèria ha de ser més gran que el conjunt de les projeccions de les

tipologia de les obres, cal tenir en compte una sèrie de mesures preventives per tal d’evitar qualsevol tipus

copes dels arbres, de manera que la distància mínima de la tanca a aquesta projecció sigui de 2 m

d’afecció en fase d’obres. A continuació es presenten aquestes mesures a tenir en compte:

en el cas dels arbres. A continuació es mostra una imatge amb exemples de tanques de protecció
d’una àrea de vegetació.



Localitzar les àrees auxiliars d’obra allunyades dels cursos d’aigua.



En les àrees auxiliars d’obra, el parc de maquinària o les casetes d’obra en cas que s’instal·lin,
disposar un sistema de drenatge o evacuació de les aigües de pluja, fecals o procedents
d’abocaments accidentals d’hidrocarburs i olis.



Realitzar una gestió adequada dels residus i materials sobrants per tal de minimitzar els riscos de
contaminació de sòls i de les aigües superficials i subterrànies.



A. Tanca simple mòbil.

MESURES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI BIÒTIC

6.2.


Realitzar una acurada planificació de les obres.

B. Barrera de seguretat rígida portàtil.

C. Tanca de protecció de fusta.

Figura 9. Exemples de sistemes de protecció d’una àrea de vegetació. Font: Normes Tecnològiques de
Jardineria i Paisatgisme (NTJP), Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles.

Mesures generals per a minimitzar l’impacte sobre els elements vegetals existents



Protecció individual: En cas necessari, es pot col·locar una tanca de protecció individual al voltant del

Delimitar la zona afectada per les obres mitjançant la senyalització per a no ocupar més terrenys

tronc. Aquesta tanca ha de ser d’un material resistent i de 2 m d’alçada com a mínim. Una altra opció

dels estrictament necessaris i evitar d’aquesta manera l’impacte per afeccions innecessàries

és la utilització d’un protector de tronc, que és una estructura que es disposa al voltant del tronc,

sobre la vegetació de l’entorn de la zona d’actuació.

formada per unes fustes lligades entre si, de manera que protegeixin un mínim de 2 m d’alçada del
tronc i no perjudiquin l’arbre. A continuació s’il·lustren aquests dos exemples de sistemes de



Triturar les restes vegetals procedents dels treballs de desbrossada i incorporar-los a la terra

protecció individual.

vegetal com aportació de matèria orgànica.
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comunicar-ho prèviament (Ordre MAB/62J2003, de 13 de febrer, pel qual es despleguen les
mesures preventives que estableix el Decret 64/1995).


Tots els materials i les restes no orgàniques, derivats de la tallada, seran extrets de la finca i
gestionats en contenidors o instal·lacions adequades, a través de gestors autoritzats.



Mesures correctores de restauració de superfícies enjardinades

De forma general, en el present Projecte es contempla la restauració de totes les superfícies afectades
per l’execució de rases per a les instal·lacions subterrànies, d’acord amb les condicions originals
A. Tanca de protecció individual.



B. Protector de tronc.

d’aquestes zones. Cal indicar que la majoria d’actuacions es realitzen sota vials (de terra o pavimentats),

Figura 10. Exemples de sistemes de protecció individual d’exemplars arboris. Font: Normes
Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJP), Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles.

evitant l’afecció a zones amb vegetació natural. No obstant, en algun cas serà necessari afectar una petita

Mesures preventives durant la tala d’arbres

local i acotada, es proposa la restauració de la superfície afectada, on tan sols s’hi desenvolupa vegetació

part d’un parterre vegetal existent, afectant-lo en el seu marge. Davant d’aquesta afecció, que és molt

herbàcia tipus gespa, sense afectar cap element arbori.
En el cas que durant l’execució de les obres s’hagin de realitzar tales d’arbres, es duran a terme les següents
mesures preventives i correctores:

D’aquesta manera, es proposa el següent tipus de restauració en aquesta zona, on s’estima una
2

superfície d’afecció de 45 m .


Planificar i optimitzar el màxim la zona d’ocupació per tal de talar el mínim número d’arbres


possible.

Aplicació de terra vegetal sobre tota la superfície afectada enjardinada, amb un gruix mínim de 15
cm.



Se sol·licitarà permís per la tala d’arbres a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del


Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Sembra

manual

de

plantes

herbàcies

mitjançant

una

barreja

de

llavors

adaptada

agroclimàticament a la zona.


Seguint les directrius del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de
prevenció d'incendis forestals:

La valoració econòmica d’aquestes mesures s’ha traslladat al pressupost general del projecte mitjançant
una Partida Alçada.

o

Les capçades que no siguin retirades s'hauran de trossejar o triturar i ser esteses a ran del
sol (en cap cas no es podran deixar dins d'una franja de 20 m d'amplada a banda i banda
dels camins i pistes d'ús públic).

o

En els municipis declarats d’alt risc d'incendi d'acord amb el Decret 64/1995, durant el
període compres entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, no es podran
realitzar treballs que generin restes vegetals, excepte autorització expressa.

6.3.


MESURES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL
Mesures per a minimitzar l’impacte sobre la qualitat acústica

L’impacte sobre la qualitat acústica es derivarà de l’ús de la maquinària durant les obres. És per això que
les accions per a minimitzar la producció de sorolls estaran dirigides a la maquinària d’obra, essent
aquestes les següents:

o

No es pot encendre foc durant el període compres entre el 15 de marc i el 15 d'octubre en els
terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta. Durant la resta de l’any cal
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Complir amb la normativa referent als nivells màxims de soroll de la maquinària utilitzada a l’obra



(Real Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn

Mesures per a minimitzar l’impacte sobre la població i els aspectes socioeconòmics


derivades de determinades màquines d’ús a l’aire lliure).

Restituir, durant i un cop acabades les obres, els serveis i demés infraestructures que puguin
esdevenir afectades.



Restringir la realització dels treballs d’obra a la franja horària diürna i, preferentment, a la franja



horària normal laboral (de 8 a 20 h). L’establiment dels treballs dins d’aquesta franja horària serà

la normativa vigent.

imprescindible per tots aquells treballs que s’efectuïn a una proximitat inferior a 500 m de
qualsevol nucli o zona habitada.


Estudi dels itineraris i accessos a l’obra per a evitar o minimitzar les afeccions de soroll.



La maquinària utilitzada haurà d’estar en perfecte estat de manteniment i haurà de disposar dels
corresponents certificats ITV i CE actualitzats.



Es procurarà que la velocitat de circulació es limiti a 40km/h als accessos a l’obra, mitjançant
senyalització de tràfic prohibitiva, elements fixes a la calçada i bandes sonores.



Mesures per a minimitzar l’impacte sobre el paisatge

De forma genèrica, les mesures preventives per a minimitzar les alteracions del paisatge en fase d’obres
són similars a les indicades per altres paràmetres ambientals, i es resumeixen en les següents
actuacions:

Adoptar les mesures preventives necessàries adoptades per a evitar els incendis a l’obra, segons



Mesures per a la protecció del patrimoni cultural

Com a mesura preventiva, es realitzarà el control de les excavacions i moviments de terres durant l’obra.
Si durant els treballs d’excavació es detecta la presència d’algun element d’interès cultural no catalogat,
s’informarà a la Conselleria de Cultura, que determinarà, si s’escau, les mesures correctores o
compensatòries que s’hauran d’aplicar. Igualment, en el cas que durant la construcció de les obres s’hagi
d’executar alguna actuació no prevista en el present projecte constructiu que pugui afectar algun dels
jaciments identificats, s’haurà de realitzar la corresponent consulta a la Direcció General de Patrimoni Cultural
de la Generalitat de Catalunya, i s’hauran de seguir les directrius que determini aquest organisme.


Mesures per a la prevenció d’incendis forestals

Donat que les obres se situen al terme municipal de Cercs, declarat com a zona d’alt risc d’incendi, es
proposa la presa de mesures per evitar aquest risc, especialment durant el període comprès entre el 15



Planificar correctament les activitats abans de la seva realització.

de juny i el 15 de setembre, en referència a encendre foc i per utilitzar bufadors.



Delimitar i senyalitzar l’àrea d’afecció de les obres i els àmbits d’ocupació, de manera que el

Així, segons estableix el Decret 64/1995, en cas que s’hagi d’encendre foc emprant un bufador en

trànsit i les maniobres es realitzin dins la zona acotada per a les obres. L’objectiu serà que l’àrea

qualsevol terreny forestal s’haurà de:

afectada per les obres quedi delimitada a la mínima imprescindible.




Netejar la zona en la que es faci la crema i/o aquella en la que s’utilitzi un bufador en un radi de
3,5 m fins descobrir el sòl. La crema es realitzarà, com a mínim, a 10 m de distància de qualsevol

Incidir en la formació ambiental del personal d’obra, especialment dels encarregats dels equips.

arbre de més de 60 cm de circumferència i 1,2 m d’alçada.



Mantenir la zona d’obres en un correcte estat de neteja i endreçada.


La flama generada per a la crema no superarà en cap cas els 3 m d’alçada.



Començar i acabar la crema amb la llum del dia. En cap cas s’abandonarà el lloc fins que el foc

Retirar els residus que es vagin generant a mesura que es realitzen les obres, especialment
aquells tòxics i/o perillosos (combustibles i olis), que hagin de ser tractats segons la normativa

no estigui completament extingit.

legal vigent.
Un cop finalitzades les obres, s’hauran de restaurar tots els àmbits ocupats temporalment restituint els
terrenys afectats a les seves condicions originals.



Prohibir llençar objectes encesos, abandonar residus, restes vegetals i/o industrials de qualsevol
tipus que puguin originar o facilitar la propagació d’un incendi.
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Altres mesures preventives en fase d’obra, que poden complementar les disposicions previstes en el

Cal destacar que per als residus generats es prioritzarà la reutilització, reciclatge i valoració davant de

Decret 64/1995 són:

l’abocament a dipòsit controlat de materials sobrants, en funció de les possibilitats.



Realitzar campanyes de sensibilització a tots els treballadors de l’obra respecte el risc d’incendis

S’hauran de prendre les següents mesures de protecció i preventives referents al tractament dels residus:

forestals de la zona.
a) Residus no perillosos:


Controlar la maquinària i els equips generadors d’electricitat, especialment els que puguin generar
guspires.



Establir zones o contenidors clarament identificats per a l’emmagatzematge i aplec de materials,
segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra.



Controlar aquells treballs que generin guspires de manera inevitable i preveure els mitjans
oportuns d’extinció, sobretot a l’estiu.



Instal·lar contenidors en l’obra per a la recollida selectiva dels residus no perillosos com ferralla,
fusta, plàstics i altres, en funció de les necessitats i amb la finalitat de poder revaloritzar-los.




Prohibir el pas a la zona d’obres de personal no autoritzat.
Prohibició d’encendre focs a l’entorn de les obres per a la crema de restes procedents de la
desbrossada o d’altres materials.



Retirar finalment els residus cap a centre de tractament o gestor autoritzats.



Pel que fa a les terres i materials procedents d’excavacions i demolicions, caldrà garantir el seu
trasllat a dipòsits o zones autoritzades per al seu abocament.



Elaborar un pla d’emergència de l’obra en el que es reculli el procediment a seguir en cas que es
produeixi un incendi forestal.

b) Residus perillosos (són els que contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o
que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials).



Proporcionar formació als treballadors sobre el risc d’incendi forestal existent a l’àmbit, així com
sobre les conductes que incrementen o minimitzen el risc.



Separar-los de manera selectiva de la resta de fraccions residuals, amb la finalitat d’aïllar-los i
facilitar-ne el seu correcte tractament posterior.




Identificar i protegir els elements i la maquinària susceptibles d’iniciar incendis forestals.



Col·locar els contenidors per a residus perillosos en una zona delimitada i clarament senyalitzada
que no estigui en contacte directe amb el sòl, havent d’emmagatzemar-los protegits de les

Mesures sobre la gestió de residus

inclemències meteorològiques (en indrets estancs i sota coberta) i prenent les mesures pertinents
Durant la fase constructiva es poden generar olis de la maquinària a obra, que hauran de ser portats als

per a preveure abocaments accidentals.

punts de gestió corresponents per al seu correcte tractament, a través de gestors de residus autoritzats
per l’Agència de Residus de Catalunya.



Controlar que la permanència en obra d’aquests residus no excedeixi els 6 mesos. Tot i que la
durada de l’obra estimada és inferior (uns tres mesos), si per qualsevol motiu es perllongués en el

D’altra banda, com s’ha comentat anteriorment, els treballs de manteniment de vehicles i maquinària es

temps, caldria etiquetar aquests materials el primer dia d’aplec com a registre de la durada

realitzaran per l'empresa subcontractada encarregada del transport que durà a terme una revisió als seus

d’emmagatzematge.

propis tallers. Tots els residus generats a les revisions els gestionaran a través de l'empresa de transports
o el taller on es realitzin aquestes revisions.



Eliminar finalment aquestes fraccions en un centre de tractament o gestor autoritzat, essent
obligatori que les retirades i els trasllats siguin efectuats per transportistes que disposin

No obstant això cal preveure possibles accidents o manteniments correctius de la maquinària durant la

d’autorització de l’Agència de Residus de Catalunya.

fase d'obra que podrien generar una sèrie de residus de poc volum que hauran de ser emmagatzemats,
transformats i gestionats per empreses autoritzades.
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7.

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL



Control d’emissió de pols i partícules

Malgrat que els efectes sobre el medi ambient que s’estimen en fase d’obra són de baixa magnitud, caldrà

Es controlarà l’execució de les operacions que suposin moviments de terra, per tal d’evitar augmentar en

prendre algunes precaucions per tal d’evitar que s’arribin a produir els pocs riscos identificats al present

excés els nivells de pols i partícules en suspensió, adequant les mesures a les necessitats que es generin

Annex. Per això, caldrà que l’assistència d’obra tingui cura del control d’algunes activitats relacionades

segons els nivells mesurats. Per aquest motiu, es plantejarà la possibilitat de dur a terme regs sobre les

amb els processos constructius, tal i com s’exposa en els punts següents:

superfícies susceptibles de generar pols.



També es controlarà que els vehicles de transport i els materials, principalment de terres i àrids, disposin

Control de la senyalització de l’obra

de mecanismes protectors com malles o lones que cobreixin la càrrega.
Es controlarà que la senyalització de les obres es realitza de manera correcta per tal de preveure
possibles afeccions a la resta de l’àmbit no inclòs en la superfície d’ocupació. Per potenciar aquest efecte

Finalment, l’Equip de Control i Vigilància haurà de controlar que la maquinària i els vehicles relacionats

s’informarà al personal de les obres sobre les limitacions ambientals de la zona d’actuació.

amb les obres es trobin en perfecte estat de manteniment, sol·licitant els certificats de les ITV i de la CE
vigents.



Control de les àrees de moviment de maquinària


Control d’operacions sorolloses

Caldrà establir i definir els àmbits on s’efectuaran els moviments de la maquinària i dels vehicles
relacionats amb les obres, controlant en tot moment que aquests siguin respectats.

Es controlarà que la maquinària i els vehicles de l’obra es troben en perfecte estat de manteniment i que
disposen dels certificats ITV i CE vigents i actualitzats.



Control dels moviments de terra i abocaments
Per últim, tot i que és previst que la realització de les obres es faci en dies laborables i en horari diürn, si

Es controlarà que els moviments de terres que es realitzin s’ajusten a les previsions de projecte, així com

es necessita modificar aquest calendari, els canvis quedaran convenientment justificats.

el destí final de les terres i runes sobrants i la procedència dels materials de préstec, amb la finalitat de
garantir la seva correcta gestió.



Es prohibirà qualsevol tipus d’abocament fora de les àrees autoritzades i habilitades per a tal efecte.

S’assegurarà el manteniment i la protecció de la vegetació existent propera a la zona d'afecció de les

Control de la vegetació existent

obres. Si es considera necessari, s’aplicaran sistemes de protecció de tronc en exemplars situats en


Seguiment de les actuacions per a la protecció de sòls i la qualitat de les aigües subterrànies

l’entorn de les obres o en la zona de pas, o sistemes de protecció d’un conjunt d’exemplars.

durant l’execució dels treballs


Control de la gestió de materials sobrants

Es controlarà que els processos d’obra no generin risc de degradació ni contaminació dels sòls i/o els
recursos subterranis prohibint l’abocament de substàncies perilloses directament al medi.

Es controlarà que els materials sobrants siguin dipositats en les zones proposades amb aquest objectiu, o
bé en abocadors autoritzats.

En el cas que es produeixin abocaments accidentals, el contractista haurà d’actuar amb rapidesa retirant
la zona afectada i establint mecanismes de control per a que no es repeteixin els episodis que els han
generat. S’haurà de disposar de plans d’emergència a aplicar en el cas de produir-se algun vessament
accidental de substàncies contaminants.



Control de la gestió dels residus

Durant l’execució de l’obra serà necessari supervisar que la gestió dels residus ha tingut en compte les
següents condicions:

Així, es comprovarà que el contractista disposa de plans d’emergència a aplicar en cas que es produeixi
l’abocament accidental de substàncies contaminants.
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― S’han establert zones d’aplec temporal de residus en indrets correctament delimitats i
senyalitzats.

Seguiment de les obres per a garantir la no afectació a elements d’interès cultural. En cas de detectar
alguna troballa inesperada, s’haurà d’informar a l'organisme competent en la matèria, seguint les directrius
que marqui aquest organisme.

― S’han disposat zones habilitades per a la segregació de la diferent tipologia de residus. En aquest
sentit, caldria tenir especial cura amb els residus perillosos, ja que aquests s’haurien d’ubicar en



Control de la restitució de superfícies afectades

indrets estancs i sota coberta, i el seu període de permanència a l’obra no hauria de superar els 6
mesos.

Es controlarà que un cop finalitzades les obres, es restitueixin les àrees afectades al voltant de les noves
instal·lacions, d’acord amb els acabats i la definició de les noves superfícies previstes en el Projecte.

― S’han ubicat sistemes de recollida dels sobrants de formigó amb número suficient i en indrets de
poca qualitat ambiental, i aquests s’utilitzen correctament.
― El transport de residus perillosos generats en l’obra es realitza a través d’empreses de gestió i de
transport autoritzades.



Control de la retirada de les instal·lacions d’obra

Abans de l'emissió de l’Acta de Recepció de les Obres, s’efectuarà una visita de control per comprovar
que les instal·lacions temporals d’obra han estat retirades i desmantellades, i que s’han restituït i
restaurat, convenientment, tots els àmbits d’ocupació temporal. Si es detectessin zones amb restes d’obra

Així doncs, es durà a terme el control i el seguiment de la gestió, retirada i destí final dels residus. Per a

i residus caldria exigir la seva immediata neteja abans de la recepció de les obres.

tal, es comprovarà que el Contractista disposa de la següent informació referent a tots els residus
(independentment de la tipologia):

RESUM I CONCLUSIONS

― Documentació acreditativa dels transportistes autoritzats d’acord amb la normativa aplicable.

8.

― Documentació acreditativa d’autorització dels abocadors previstos pel material excedent, en cas

Al present Document ambiental s’inclou un estudi en el que, un cop exposats els condicionants ambientals

que siguin necessaris: permisos de l’administració competent dels abocadors autoritzats,

més rellevants de l’àmbit del projecte, s’identifiquen els principals factors potencialment generadors

permisos de dipòsit d’excedents en zones de reblert.

d’impacte ambiental per a les activitats previstes, així com les mesures preventives i correctores per a
minimitzar o evitar aquests efectes i una proposta de programa de vigilància ambiental a implementar

― Autoritzacions dels gestors de residus inerts segons el que es descrigui en la legislació vigent.

durant l’execució dels treballs.

― Registres de transport de materials a abocador degudament complimentats.

Com a resum d’aquest estudi, que determina la compatibilitat ambiental de les obres amb el medi en el

En canvi, pel que fa tan sols als residus perillosos el Contractista haurà de facilitar:
― Documentació acreditativa del “Gestor i/o transportista”, vàlida i vigent pel residu que gestioni.

qual s’inscriuen, es pot indicar el següent:


La reforma elèctrica de la instal·lació de la presa de La Baells es planteja com una millora de la
instal·lació elèctrica existent, pel que les actuacions són de caràcter puntual i disperses i
s’ubiquen en les instal·lacions existents o en el seu entorn immediat, en una zona antropitzada

― Documents d’acceptació de residus per a cada un dels residus a gestionar.

per la presència de la presa i les edificacions auxiliars i complementàries.
― Full de seguiment del residu degudament complimentat.



Control del patrimoni arqueològic

No es preveuen efectes significatius sobre els vectors del medi analitzats (sòls, hidrologia,
vegetació, fauna, espais naturals, paisatge, atmosfera, patrimoni cultural, etc).
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No s’ha identificat cap acció del Projecte que origini un impacte ambiental crític o sever. Els
efectes previstos es consideren de baixa magnitud.



Es proposen les mesures preventives, correctores o de protecció ambiental que s'han considerat
necessàries per a evitar i/o minimitzar els efectes previstos. Els impactes previsibles derivats de la
fase d'execució del projecte sobre els diferents recursos afectables es poden considerar com a
compatibles, i en tot cas, com a moderats, ja que la recuperació de les condicions inicials es
produirà per si sola un cop finalitzades les actuacions o bé mitjançant l'aplicació de mesures de
protecció i correcció tècnicament senzilles.

En canvi, un cop executat el Projecte s’aconseguirà adequar la instal·lació elèctrica de la presa de La
Baells al compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Pel que fa a la reforma de l’enllumenat
exterior que es planteja, cal assenyalar que s’ha tingut en compte els requeriments establerts a la
normativa vigent en matèria de contaminació lumínica, tenint en compte que les actuacions s’ubiquen en
zona de màxima protecció (E1) o de protecció alta (E2). A més, les noves lluminàries es plantegen de
menor alçada que les existents, pel que a més de facilitar les tasques de manteniment, es reduirà la
distància il·luminada, el que implicarà un efecte ambiental positiu donat que el raig de llum es reduirà
sensiblement. D’altra banda, el nou enllumenat, de tecnologia LED, complirà també amb els requeriments
actuals d’eficiència energètica.
Per tant, tenint en compte que els efectes negatius previstos es consideren de poca rellevància i es
concentren en la fase d’obres, essent fàcilment evitables amb l’aplicació de les mesures preventives i
correctores proposades, es conclou que les obres projectades són ambientalment compatibles amb
l’entorn en el qual s’inscriuen.
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1.

AFECCIONS A LLERA PÚBLICA, ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I ZONA MARÍTIMOTERRESTRE

El objecte del present annex és justificar que no ha sigut necessari realitzar un estudi d’afeccions a la llera
pública, espais d’interès natural i zona marítimo-terrestre addicional al rebut per part de L’AGÈNCIA
CATALANA DE L’AIGUA per a la realització del projecte amb els requeriments exigits en aquest Plec.
Es tracta d’un projecte de finalització de reforma elèctrica que no comporta afeccions a la llera pública i
zona marítimo-terrestre.
Respecte a les afectacions a espais d’interès naturals, les actuacions contemplades al present Projecte
constructiu no es troben incloses en cap dos Annexes de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental ni
tampoc s’emmarquen dins de cap espai protegit de la Xarxa Natura 2000. Per tant tampoc hi ha
afectacions.
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1.

INTRODUCCIÓ I OBJECTIU

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de residus



Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte.



Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els residus que es
generen en l’obra.

procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició d’immobles i
infraestructures antigues.


Les mesures per a la separació dels residus en l’obra.



Els plànols de les instalꞏlacions previstes per l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica per als
residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, amb

s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra.

l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament dels
materials destinats a l’eliminació.



Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb

Així, entre els antecedents normatius que recullen la necessitat de regular aquest aspecte a nivell estatal

l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus

destaca el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, com a primer

de construcció i demolició dins de l’obra.

document en el que s’establia la necessitat d’elaborar una normativa específica per aquests residus
(posteriorment es va elaborar el II PNRCD 2008-2015). Tanmateix cal esmentar també la Llei 22/2011, de 28



formar part del pressupost del projecte en un capítol independent.

de juliol, de Residus i sòls contaminats, permet al Govern fixar disposicions específiques i relatives a la
producció i gestió de diferents tipus de residus.
A nivell català, destaca el Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya (PROGROC),
aprovat mitjançant el Decret 89/2010 de 29 de juny i que es configura com l’instrument de planificació,

Una valorització del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que ha de

L'objectiu principal d’un Estudi de Gestió de Residus és "fomentar la prevenció, reutilització i el reciclatge o
altres formes de valorització de residus, així com l'adequat tractament dels residus destinats a eliminació per
aconseguir un desenvolupament sostenible de l'activitat constructiva".

ordenació territorial, econòmica i mediambiental de les infraestructures i activitats dedicades a la gestió de

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció de l’Estudi de gestió de residus de

residus de la construcció fins al període 2007-2012. Actualment, la planificació en matèria de residus s’encara

la construcció i demolició o Pla de gestió de residus per al Projecte Constructiu de finalització e la reforma

fins l’any 2020 arran de l’entrada en vigor de normes europees que condicionen de manera important tant les

de la instalꞏlació elèctrica de la presa de La Baells, al TM de Cercs.

fites que cal assolir, com els mecanismes i instruments que cal aplicar (especialment la Directiva
2008/98/CE). En aquest marc, l’Agència de Residus de Catalunya ha elaborat com a instrument bàsic per a
l’any horitzó 2020, el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20).

De forma específica, el Pla de gestió de residus preveu:


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

Atesa la necessitat d’actualitzar la regulació dels residus de la construcció, sorgeix el Real Decret 105/2008,
de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, que com a



tipologia i classificació al Catàleg Europeu de Residus.

legislació bàsica, estableix les bases per a l’elaboració d’altres normatives més específiques i proporciona un
marc comú quant a la gestió de residus en el conjunt de l’estat.

Establir mecanismes de gestió, tractament o valorització dels residus en funció de la seva



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

Una de les principals novetats aportades per aquest Reial Decret és la inclusió en els projectes d’obres
d’un estudi de gestió dels residus de construcció i demolició on es desenvolupin els següents continguts:


L’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que s’han de generar en l’obra,
expressada en tones i en metres cúbics, codificats d’acord amb la llista europea de residus.
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2.

MARC LEGAL



Reial Decret 106/2008, de 1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus
residus.

Durant les obres, tal com s’ha descrit anteriorment, es generen una sèrie de residus que hauran de ser
gestionats correctament amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. A continuació es



Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel que es regula la gestió dels olis industrials usats.



Reial Decret 252/2006, de 3 de març, pel que es revisen els objectius de reciclat i valorització

relacionen les principals normatives i referències en matèria de gestió de residus.
2.1.

LEGISLACIÓ ESTATAL

establerts a la Llei 11/1997, de 24 de abril, d’Envasos i Residus d’Envasos, i pel qual es modifica
el Reglament per al seu desenvolupament i execució, aprovat pel Reial Decret 782/1998, de 30



Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials

d’abril.

naturals excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents a aquelles
en les que es generin.



Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d’ús.



Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).



Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus



Ordre AAA/1783/2013, de 1 de octubre, per la que es modifica l’Annex 1 del reglament per al

residus.
desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos,
aprovat pel Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.




Reial Decret 1416/2001, de 14 de desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris.



Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant
dipòsit controlat.

Llei 5/2013, de 11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i
control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls
contaminats.



Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus.



Reial Decret 777/2012, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 975/2009, de 12 de
juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l’espai



Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, de modificació del Reglament per a l’execució de la Llei
20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant el Reial Decret

afectat per les activitats mineres.

833/1988, de 20 de juliol.


Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.



Reial Decret 943/2010, de 23 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 106/2008, de 1 de
febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.



Llei 11/1997, de 24 de abril, d’Envasos i Residus d’Envasos.



Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi
ambient produïda per l’amiant.



Reial Decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 1481/2001, de 27 de
desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant el dipòsit a abocador.



Reial Decret 1378/1999, de 27 d’agost, pel que s’estableixen mesures per a l’eliminació i gestió
dels poloclorobifenils, policloroterfenils i aparells que el contenguin i Reial Decret 228/2006, de



extractives i de protecció i rehabilitació de l’espai afectat per activitats mineres.


24 de febrer, que el modifica.

Reial Decret 975/2009, de 12 de juny de 2009, sobre gestió dels residus de les indústries

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de



Reial Decret 833/1988 de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei
20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.

construcció i demolició.
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Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril pel que s’aprova el Reglament per al desenvolupament i
execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos.



Reial Decret 45/1997, de 19 de gener, pel que es regulen diversos aspectes relacionats amb les

Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis
usats.

3.

DEFINICIÓ I CONCEPTES

piles i els acumuladors que contenguin determinades substàncies perilloses.
Residus de construcció i demolició: Qualsevol substància o objecte que contempli la definició de
2.2.

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA

Residus inclosa en l’article 3.a de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i es generi en una obra de construcció o
demolició.



Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

Residu perillós o especial: Tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixin un tractament específic i un control periòdic i que es trobin inclosos dins de l’àmbit d’aplicació



Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a

de la Directiva 91/689/CE, de 12 de desembre.

Catalunya.
Residu no perillós i no especial: Tots els residus que no es classifiquen com residus inerts o especials.


Decret 197/2016 de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els
registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

Residu inert: Residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap manera, no és





Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels

biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que poden entrar en contacte de forma que pugui

residus.

donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviabilitat total i la seva

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.



Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de

ecotoxicitat, així com el contingut de contaminants dels residus hauran de ser insignificants. En cap cas
ha de suposar un risc per als éssers vius ni per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Productor de residus de construcció o demolició:


La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de

demolició: a les obres que no siguin necessàries llicències urbanístiques, es considerarà

gestió de residus.

productor de residus la persona física o jurídica titular dels béns immobles objecte d’una obra de
construcció o demolició.



Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.



Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.



Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya.



Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel que es regula la intervenció ambiental amb el procediment



de llicència urbanística per a la millora de finques rústiques que s' efectuen amb l'aportació de
terres procedents d'obres de la construcció.

La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, mescla o d’una altra tipologia,
que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.



L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o
demolició.

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: La persona física o jurídica que tingui al seu poder
els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració
de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de la construcció o demolició, com a
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constructor, els subcontractistes, els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de

-

Reforma de la instalꞏlació elèctrica en diferents zones de la presa i edificis o instalꞏlacions

residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.

4.

IDENTIFICACIÓ I ESTIMACIÓ DE RESIDUS
INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA DE CÀLCUL

4.1.

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en funció de la

existents.
-

Reforma de l’enllumenat exterior en diferents zones de la presa.

Com s’ha indicat anteriorment, l’origen dels residus agrupa les diferents tipologies en els següents grups:


Residus d’excavació i d’enderroc. Corresponen als materials sobrants d’excavació i al residus

tipologia d’obra i les fases d’actuació. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos mitjançant la

d’enderroc que es generen. Alguns d’aquests conceptes es troben quantificats i valorats en el

Llista Europea de Residus (LER), identificant-se la seva naturalesa: perillós o no perillós.

pressupost d’obra civil del Projecte, on s’utilitzen partides d’obra que, a més de l’execució de
l’excavació o l’enderroc, inclouen els conceptes de càrrega i transport, i el cànon d’abocament

Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitza una estimació de les

(demolició de paviment de mescla bituminosa o de voreres de formigó, etc). En aquest grup

quantitats que es produiran, tenint en compte els treballs d’excavació, demolició d’elements existents o

s’han inclòs les instalꞏlacions i l’enllumenat existent que es preveu substituir.

l’execució de la nova instalꞏlació.

Atenent al caràcter de les actuacions, molt específiques i localitzades, aquesta estimació s’ha realitzat

Residus d’obra nova. Correspon a l’estimació dels materials sobrants de l’obra que es preveu
que es generin derivats de la pròpia activitat constructiva.

tenint en compte les característiques dels elements que se substituiran (principalment la instalꞏlació
elèctrica o l’enllumenat existent), així com l’obra civil necessària per al desenvolupament de les obres,

D’aquesta manera, en el present annex s’han tingut en compte, d’una banda, els residus d’excavació i

específica del Projecte. D’aquesta manera, s’han obtingut els residus d’excavació i/o demolició.

demolició, formats per demolicions de paviment de formigó o de mescles bituminoses, i per les terres
sobrants de l’excavació, comptats a partir dels amidaments del Projecte. D’altra banda, s’han estimat les

D’altra banda, també s’ha estimat la quantitat de residus que es generen de l’activitat constructiva que es

fraccions de materials de rebuig que es generen de la retirada d’elements o instalꞏlacions existents que se

basen en els embalatges dels materials o elements a instalꞏlar (paper-cartró, plàstic o fustes) o en els

substitueixen (com les lluminàries exteriors), i també s’han estimat les fraccions residuals dels residus

materials sobrants durant l’obra (com poden ser les restes de cablejat, restes de tubs de plàstic, etc.). Per

d’obra nova, formats, bàsicament, pels embalatges dels elements nous a instal.lar.

aquesta estimació s’han tingut en compte els índex de residus generats per unitat d’obra publicats en
bancs de preus existents (ITEC, Generador de Preus CYPE, etc).

Tenint en compte les fases d’obra, així com la tipologia de les actuacions, a la taula següent s’identifiquen
els resultats obtinguts de l’estimació de residus per al present Projecte Constructiu.

Finalment, cal indicar que també s’ha tingut en compte les recomanacions indicades a la Guia per a la
redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc elaborada per l’Agència de Residus
de Catalunya i l’ITEC.

IDENTIFICACIÓ I ESTIMACIÓ DE RESIDUS

4.2.

L’obra del present Projecte correspon a les actuacions per a la reforma de les instalꞏlacions elèctriques
existents a la presa de La Baells, al TM de Cercs (comarca del Berguedà). D’aquesta manera, a mode de
resum, s’inclouen les següents actuacions:
-

Estesa de nous cables elèctrics en canalització soterrada o aèria.
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Fitxa per a senyalar les accions de minimització i prevenció en fase d’execució de les
obres

CODI

CLASSIFICACIÓ

RESIDU

QUANTITAT
ESTIMADA
Vol (m3)

Pes (T)

Formigó

NP

3,18

4,29

170302

Mescles bituminoses diferents de les especificades en el
codi 170503

NP

10,65

13,85

170504

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi
170503

NP

60,30

Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables durant els
treballs?





2

S’impartiran jornades de formació als treballadors i subcontractes per a incentivar la
colꞏlocació dels residus al contenidor o espai habilitat corresponent (segons el tipus de
residu)?





3

S’intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-los al seu ús i s’intentarà
optimitzar la quantitat de materials utilitzats, ajustant-los als estrictament necessaris per a
l’execució de la obra?





4

Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l’engròs o amb envasos
d’una certa magnitud que permetin reduir la producció de residus d’embalatges?





5

Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes
d’embalatge que tendeixin a minimitzar residus o en recipients fabricats amb materials
reciclats, biodegradables i que puguin ser retornats o, com a mínim, reutilitzats?





6

S’intentarà escollir materials i productes, d’acord amb les prescripcions establertes en el
Projecte, subministrats pels fabricants que ofereixin garanties de fer-se responsables de la
gestió dels residus que generen en l’obra els seus propis productes (pactant prèviament el
percentatge i característiques dels residus que s’acceptaran como retorn) o, si això no es
viable, que informin sobre les recomanacions per a la gestió més adequada dels residus
produïts?





7

Es planificarà l’obra per a minimitzar els sobrants de terra i s’aplicaran les mesures
adequades d’emmagatzematge per a garantir la qualitat de les terres destinades a
reutilització?





8

S’aprofitaran els talls de material i s’intentarà realitzar aquests talls amb precisió, de
materials como peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs i altres materials
d’instalꞏlacions (cables elèctrics,...), de forma que les dues parts es puguin aprofitar?





9

Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de desaprofitar-se amb elements de
protecció (a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar)?





10

Es controlarà la preparació de les dosificacions per a la generació de materials in situ amb
objecte d’evitar errors i, conseqüentment, residus?





87,43

RCD Residus de naturalesa no pètria
150101

Envasos de paper i cartró

NP

1,93

1,44

170201

Fusta

NP

0,42

0,46

170203

Plàstic

NP

1,37

1,82

170405

Ferro i acer

NP

2,43

0,60

170411

Cables diferents dels especificats en el codi 170410

NP

0,02

0,04

P

0,47

0,04

109,97

80,77

RCD Residus potencialment perillosos i altres
200121*

Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

TOTAL RESIDUS

No

1

RCD: Residus de naturalesa pètria
170101

Sí

Taula 1. Quantitat estimada de residus produïts.

Taula 2. Qüestionari de prevenció de residus en fase d’obra.

5.
5.1.

MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA
ASPECTES GENERALS PER A LA MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran una bona
gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també s’establiran vies per
prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat a tractament extern
mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra.
D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures que a
continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a algun dels seus
aspectes particulars. La identificació de les accions principals en relació a la minimització i prevenció dels
residus es realitza a través del següent qüestionari, a mode de control de bones pràctiques:

5.2.

MESURES GENÈRIQUES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS

En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva
tipologia, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. Es tindrà en
compte especialment la separació de residus perillosos segons la seva naturalesa.
Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres són
diverses i afecten pràcticament a totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels aspectes més rellevants
a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la identificació de la producció
de residus en cada fase d’obra i permet preveure el reciclatge del rebuig en altres fases.
En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenten un seguit de consideracions a tenir en compte en
cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus.
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5.2.1.

Fase de la redacció del projecte i programació de l’obra



Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) coneguin les
seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les directrius del Pla de residus.

Per tal de reduir la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s’han tingut en
compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en compte també



durant la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són les següents:




Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran a l’obra.

Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les fases de
projecte i de programació.



Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre de vegades

En aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present Annex és preveure i quantificar les fraccions

que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, ja que un cop usats es

de residu que es generaran amb la finalitat d’augmentar l’eficiència de la seva gestió.

convertiran en residus.

Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució de



Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que puguin inutilitzar-los.



Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, la

l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen de més residus sobrants
d’execució.

separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els residus.


Preveu l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que romanguin ben
embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d’evitar que el trencament



El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficaç de reduirne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del primer moment, en

de peces doni lloc a residus.

recipients preparats per al seu emmagatzematge, perquè si es mesclen amb altres diferents, la


Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, especialment dels

posterior separació incrementa els costos de gestió i disminueix el seu potencial de reciclatge.

classificats com a perillosos evitant que es barregin amb els no perillosos. Una barreja entre
diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i eliminaria el seu potencial de
reutilització o reciclatge.




Supervisar el moviment de residus, de forma que no en quedin restes descontrolades.



Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en el

Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la quantitat i millorar-

moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments

ne la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una banda, el present Annex sobre la

específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització.

gestió de residus generats durant l’obra, en el qual es proposen mesures per a la seva
minimització, reciclatge i/o gestió externa, i d’altra banda, durant la planificació de l’obra es



siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que transporta els residus, han

recomana l’elaboració d’un Pla de gestió de residus propi que optimitzi la seva gestió.


aspectes relacionats amb la seva minimització.
5.2.2.

Fase d’execució de l’obra

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les següents:


d’estar coberts, de manera que els moviments i les accions a què es troben sotmesos no siguin
causa d’un abocament descontrolat o una caiguda de material.

Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions amb el
personal de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió de residus i els

Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els recipients, ja



Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el
malbaratament de materials durant l’execució de l’obra.

5.2.3.

Formació del personal

Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització obligatòria per

Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, l’interès per

part del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors abans de la seva incorporació, que

reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats.

inclogui proves de comprensió.
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El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent:
Normativa d’aplicació



Tipologia de residus: no perillosos i perillosos



Identificació de les activitats generadores de residus



Organització de l’obra: punts de recollida en obra



Mesures de gestió:

5.3.
5.3.1.

Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes de
seguretat per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les condicions atmosfèriques, etc.









Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats propers
a la ubicació de l’obra.

5.3.2.

Parc de maquinària

o

Separació i emmagatzematge de residus

El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre aquesta no està

o

Eliminació de residus

intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que es duran a terme

Mesures d’actuació davant d’abocaments accidentals

MESURES ESPECÍFIQUES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS
Emmagatzematge i adquisició de materials d’obra

les operacions de manteniment i reparació bàsiques que podran donar lloc a la generació d’una certa
quantitat de residus.
Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la identificació prèvia
de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació de les tasques de manteniment

Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge fins a la utilització

permeses en aquestes zones (en cas que s’implantin). Així, les mesures es concreten de la següent

final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que es realitzi una

manera:

incorrecta manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es convertiran en residus. Per
aquest motiu, també caldrà aplicar les següents mesures:


Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execució de l’obra, evitant
l’acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una disminució de la superfície



maquinària es realitzaran en un taller especialitzat.


s’impermeabilitzarà la superfície de treball amb plàstics o lones per impedir la contaminació del

un residu.
Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris en espais
allunyats de les zones de tràfec de l’obra.


Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant lones i/o
elements separadors del sòl.



Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i maquinària al taller,
aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en àrees prèviament delimitades, i

disponible per altres tasques i un augment del risc que part del material es faci malbé i esdevingui



Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de vehicles i

sòl.


L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficients per contenir qualsevol possible
vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de maquinària.



L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència de contaminants al
substrat o a les aigües superficials.

Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què es
defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es faci càrrec dels
embalatges en què es transporten fins l’obra.



Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment perillosos.



Prioritzar l’ús de productes procedents de reciclatge de residus de la construcció davant
l’adquisició de materials nous.
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6.

OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

6.1.

GESTIÓ DE RESIDUS DINS L’OBRA

6.1.2.

Residus no perillosos

Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de residus no
perillosos ha de ser la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt

6.1.1.

Consideracions generals

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels residus en

de vista ambiental, sinó també des del punt de vista econòmic. D’aquesta manera es minimitzen els
residus originats d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge.

origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separació en origen serà

Els residus perillosos queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran de ser

bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l’obra, com per valoritzar els residus externament.

aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador específic.

A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per assegurar una

Tenint en compte la tipologia de l’obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins la mateixa

correcta gestió i segregació dels residus a l’obra:

obra són els següents:



Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de Residus de Catalunya i



Fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre que sigui

donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra.


fusta passarà a ser un residu.

Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a conèixer les
obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de Residus.



tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquesta



Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en operacions i
instalꞏlacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquest material es tractarà com un

Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els contenidors adequats

residu.

per a cada residu.


Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada l’obra i, per tant,
Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels residus per
evitar que quedin restes descontrolades.



Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades.



Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el moment en el
que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments específics

s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l’apartat de tractament extern dels
residus.
Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d’execució de les obres, la seva tipologia i
quantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, a continuació s’especifiquen les fraccions que
es troben sotmeses a la necessitat de separació selectiva en obra segons les quantitats estimades.

dins l’obra.
Límit RD 150/2008

Quantitat estimada

Necessitat de
separació en obra

Formigó

80 T

4,29 T

NO (no obligatòria)

Maons, teules,
materials ceràmics

40 T

---

NO

Metalls

2T

0,60 T

NO (no obligatòria)

Fusta

1T

0,46 T

NO (no obligatòria)

Vidre

1T

---

NO

0,5 T

1,81 T

SI (obligatòria)

Residu / Fracció


El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus.



En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè complimenti la
fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus degudament segellada.



Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzema per un període de cinc anys.

Plàstics
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Paper i cartró

0,5 T

1,44 T

SI (obligatòria)

Taula 3. Necessitat de separació de residus en l’obra.

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai
a l’obra.

En la següent fitxa s’especifiquen els contenidors necessaris a l’obra per a realitzar la gestió interna dels
residus.

Separació segons
tipologia de residu

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi
les següents quantitats indicades a continuació:
Formigó: 80 T
Maons, teules, ceràmics: 40 T
Metall: 2 T
Fusta: 1 T
Vidre: 1 T
Plàstic: 0,5T
Paper i cartró: 0,5T
zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

Especials

Inerts

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

Contenidor per inerts formigó
Contenidor per altres inerts

Contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

No Especials

Contenidor per metalls

Contenidor per fustes

Contenidor per plàstic

Contenidor per paper i cartró

Contenidor per residus orgànics

Contenidor per...

Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts + No Especials:

Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats

Inerts+No Especials Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un
gestor que li faci un tractament previ.

Taula 4. Fitxa resum de la gestió de residus dins l’obra.
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Aquests espais disposaran de zones d’aplec i/o contenidors per a la recollida de materials com runa,
MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA

ferralla, fusta, plàstic i paper-cartró, que hauran d’estar correctament identificats i senyalitzats.
Tenint en compte les indicacions del RD 105/2008, només se superen les quantitats indicades per a

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a
l'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.
Reciclatge de
residus petris inerts Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
(m3):
en la mateixa obra (kg):
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant,
una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial
de residus petris)
(kg):
(m3):
Senyalització dels Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que
contenidors
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista.
Inerts
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i
runes)
No especials
barrejats

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

Ferralla

Paper i cartró

Plàstic

Cables elèctrics

l’obligació de separació de residus en el cas del plàstic i del paper-cartró. No obstant, a mode de bones
pràctiques, es recomana la separació de totes les fraccions possibles. Així doncs, els contenidors
proposats per a la gestió dels residus no perillosos seran els següents:


Contenidor de 9 m3 per a la segregació de terra i pedres diferents de les especificades en el codi
170503 (170504).



Contenidor de 5 m3 per a la segregació de formigó (170101) i mescles bituminoses (170302).



Contenidor de 1 m3 per a la segregació de envasos de paper-cartró (150101), fusta (170201),
plàstic (170203), cables (170411) i ferro i acer (170405).

Condicions generals d’emmagatzematge:


Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal d’evitar una
mala segregació de residus.



Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua preferiblement.



Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones properes a la xarxa de
sanejament de la zona.



Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat que un
contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la caiguda

Especials

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

de residus.


Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys.



La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida de residus
assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc.), que hauran de buidar-se i traslladar el seu

Taula 5. Fitxa resum de la gestió de residus dins de l’obra.

contingut als punts nets generals de l’obra.

En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra plantejada així
com l’experiència d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’un espai destinat a la seva

6.1.3.

Residus perillosos

classificació. La ubicació de la zona d’aplec de residus i materials sobrants de l’activitat constructiva es
decidirà en fase d’obres, prèviament a l’inici de les mateixes, d’acord amb la proposta de l’empresa

La generació de residus perillosos (envasos contaminants, aerosols, olis minerals, terres contaminades,

Contractista i amb l’aprovació de la Direcció facultativa de les obres i l’Agència Catalana de l’Aigua.

tòner d’impressora, productes químics de laboratori, piles, etc.) es preveu que serà baixa tenint en compte
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la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i emmagatzemar en recipients estancs i
coberts, tenint en compte les següents consideracions:
Condicions generals d’emmagatzematge:


El punt de recollida de residus perillosos ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els residus
entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients estancs, etc.) i a



Codi LER

S’ha detectat?
SI

NO

Envasos que contenen substàncies perilloses
contaminats per aquestes (pintures, vernissos,
silicones, aerosols, etc)

o estan
adhesius,

150110





Envasos metàl.lics, inclosos els recipients a pressió buits, que
contenen una matriu sòlida i porosa perillosa

150111





El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció i contenció

Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no
especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba
protectora contaminats per substàncies perilloses

150202





absorbent, etc.).
La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de
residus perillosos descrites en el Reial Decret 833/1988, comprovat específicament que en
l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6
mesos.

Quantitat
tn

3

m

ut

RESIDUS D’ENVASOS, ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIAL DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ

resguard de les inclemències meteorològiques.

per a possibles vessaments accidentals de residus líquids (murets de seguretat, material



TIPUS DE RESIDU

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ FFDU I DEL DECAPAT O L’ELIMINACIÓ
DE PUNTURES I BARNISSOS
Residus del decapat o eliminació de pintura que contenen
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

080117





Residus de decapat o desvernitzants

080121





Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o
altres substàncies perilloses

080111





RESIDUS DE LA FFDU DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE



Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s’ajuntin
productes que puguin reaccionar al barrejar-se.



Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis mesos. En cas
necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació de producció de residus perillosos i la

Residus d’adhesius i segellats que contenen dissolvents orgànics
o altres substàncies perilloses

1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de tubs fluorescents i altres residus que contenen
mercuri (200121*).

A la següent fitxa es presenta un model d’inventari de residus perillosos, que podrien arribar a sorgir
durant l’execució de les obres.



040409





RESIDUS DE LS FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
Residus que contenen substàncies perilloses

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus perillosos són els següents:




RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I SEGELLATS (INCLOSOS ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ)

durada de l’obra, es solꞏlicitarà a l’Agència de Residus de Catalunya el permís corresponent
d’emmagatzematge de residus perillosos a l’obra per un període superior a sis mesos.

070103 /
070403 /
070404

Dissolvent (inclòs el tricloroetilè)

070216





ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses

170503





Restes de desencofrants

170903





Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen substàncies perilloses

170903





RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

200121





.......

Taula 6. Model d’inventari de residus perillosos per a les activitats de nova construcció.
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Contenidor de 1.000 L
6.1.4.

Documentació gràfica

Respecte la ubicació de la zona de gestió de residus, com s’ha indicat anteriorment, la situació es decidirà
en fase d’obres, prèviament a l’inici de les mateixes, a partir de la proposta realitzada pel Contractista de
les obres, i l’aprovació de la Direcció Facultativa i l’Agència Catalana de l’Aigua.
Com a documentació gràfica, a continuació es presenta un esquema de les instalꞏlacions previstes per a
la gestió de residus en el present Projecte, amb el tipus i les dimensions dels contenidors de residus
Bidó 200 L apte per a residus especials

proposats.
Contenidor de 9 m3

6.2.
Contenidor de 5 m

GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA

3

6.2.1.

Reutilització de residus

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de la mateixa
obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista
econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els residus originats d’una forma menys complexa i
costosa que el reciclatge.
Els residus perillosos queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva perillositat.
Contenidor de 2 m3

Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador
específic.
6.2.2.

Tractament extern de residus

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor autoritzat,
essent els següents: valorització i eliminació.
Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos
continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i la
14
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valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la finalitat
d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valorització energètica fa referència a les gestions

Residus NP de naturalesa pètria

d’aprofitament energètic dels residus com a combustibles.
Els residus que o bé no poden ser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats en

Prior.
1

170101

2

autoritzat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos, hauran de dipositar-

D0501
(Dipòsit controlat de residus inerts)

se en un abocador específic per aquest tipus de productes i, en alguns casos, hauran de ser sotmesos a

1

un tractament especial perquè deixin de representar una amenaça per al medi.
A continuació es presenta una taula en la qual s'identifica la destinació preferent i el tipus de gestió o

R0505
(Reciclatge d’altres residus inorgànics en substitució de
matèries primeres)

Formigó

abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador controlat

Valorització / Eliminació

170302

tractament recomanat per a cadascun dels residus previsiblement generats en obra, agrupats segons la

Mescles bituminoses diferents de
les especificades en el codi
170301

R0505
(Reciclatge d’altres residus inorgànics en substitució de
matèries primeres)

2

D0501
(Dipòsit controlat de residus inerts)
D0502

codificació de la Llista Europea de Residus (LER), i el Decret 152/2017 sobre classificació, codificació i

(Dipòsit controlat de residus inerts)

vies de gestió dels residus a Catalunya, que incorpora les recomanacions i l’ordre de prioritat en les
1

operacions de gestió de residus per a cada material.

R0502
(Neteja de sòls extrets que doni com a resultat la
valorització del sòl)
R0504
(Ús de residus en la fabricació de ciment)
R0505
(Reciclatge d’altres residus inorgànics en substitució de
matèries primeres)
R0507
(Valorització de materials naturals excavats)

170504

Terra i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503

2

D0901
(Tractament físico-químic)
D0902
(Estabilització físico-química)
D0906
(Assecatge tèrmic)
D0907
(Desorció tèrmica)

3

D0501
(Dipòsit controlat de residus inerts)
D0502
(Dipòsit controlat de residus inerts)
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Residus NP de naturalesa no pètria

Prior.

Valorització / Eliminació

1

R0306
(Reciclatge d’altres residus orgànics per a la posterior
fabricació o producció de nous productes)

Residus NP de naturalesa no pètria

Prior.

Valorització / Eliminació

1

R0305
(Ús de residus de paper en l’obtenció de pasta per a la
fabricació de paper)
R0306

2

170203

R0102

Plàstic

(Utilització principal com a combustible en la fabricació
de ciment)

(Reciclatge d’altres residus orgànics per a la posterior
fabricació o producció de nous productes)

R0103

R0314

(Utilització principal com a combustible en altres
instalꞏlacions de coincineració)

(Preparació per a la reutilització de residus orgànics)
150101

Envasos de paper i cartró

2

3

R0101

1

R0102
Ferro i acer

R0406
(Recuperació de metalls i compostos metàlꞏlics a partir
d’altres residus que continguin metalls)

(Utilització principal com a combustible en altres
instalꞏlacions de coincineració)

1

R1206

(Reciclatge d’altres residus orgànics per a la posterior
fabricació o producció de nous productes)

2

170201

R1203
(Separació dels diferents components dels residus)

R0306

R0314

R0401
(Reciclatge i/o recuperació de ferralla)

170405

R0103

1

D0502
(Dipòsit controlat de residus inerts)

(Utilització principal com a combustible en instalꞏlacions
d’incineració de residus)
(Utilització principal com a combustible en la fabricació
de ciment)

R0101
(Utilització principal com a combustible en instalꞏlacions
d’incineració de residus)

170411

Cables diferents dels especificats
en el codi 170410

(Fragmentació)
2

R0401

(Preparació per a la reutilització de residus orgànics)

(Reciclatge i/o recuperació de ferralla)

R0101

R0406

(Utilització principal com a combustible en instalꞏlacions
d’incineració de residus)

(Recuperació de metalls i compostos metàlꞏlics a partir
d’altres residus que continguin metalls)

R0102

Fusta

(Utilització principal com a combustible en la fabricació
de ciment)
R0103
(Utilització principal com a combustible en altres
instalꞏlacions de coincineració)
3

D0801
(Tractament biològic aerobi)

4

D0502
(Dipòsit controlat de residus no perillosos)
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Residus perillosos P

Prior.



Plantes de compostatge



Plantes de metanització

Valorització / Eliminació



Plantes d’incineració i altres tractaments tèrmics

R0306



Plates per a tractaments específics

(Reciclatge d’altres residus orgànics per a la posterior
fabricació o producció de nous productes)



Dipòsits controlats

1

R0314
(Preparació per a la reutilització de residus orgànics)
R0401
(Reciclatge i/o recuperació de ferralla)

A continuació es presenten les instalꞏlacions per a la gestió de residus de la construcció a Catalunya
disponibles a la comarca del Berguedà, que es poden consultar al web de l’Agència de Residus de
Catalunya (ARC).

R0414
(Preparació per a la reutilització de residus metalls o de
compostos metàlꞏlics, inclosos tots els RAEE)
R0503
(Reciclatge de residus de vidre en la fabricació del vidre)
R0514

150110

Envasos que contenen
substàncies perilloses o estan
contaminats per aquestes

(Preparació per a la reutilització de residus inorgànics)
R0101

2

(Utilització principal com a combustible en instalꞏlacions
d’incineració de residus)
R0102
(Utilització principal com a combustible en la fabricació
de ciment)
R0103
(Utilització principal com a combustible en altres
instalꞏlacions de coincineració)
D0902

3

(Estabilització físico-química)
D01001

4

(Incineració)
D0503

5

(Dipòsit controlat de residus perillosos)
NP: Residus no perillosos; RP: Residus perillosos.

Taula 7. Gestió externa de residus.
Les instalꞏlacions per a la gestió d’enderrocs i altres residus de la construcció a Catalunya es divideixen
en els següents tipus:

Els gestors de residus que intervinguin en l’obra hauran de disposar de la corresponent autorització de
gestió

de

l’Agència

de

Residus

de

Catalunya.

A

la

pàgina

web

d’aquest

organisme



Plantes de selecció de residus

(http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/consultes) es poden consultar altres instalꞏlacions



Plantes de transvasament o transferència

properes a la zona d’obres (instalꞏlacions de residus industrials, municipals, deixalleries).
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Finalment, es presenta una fitxa model per a la gestió externa dels residus generats durant l’obra.

7.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments separatius
o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal d’aconseguir la separació

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA
Identificar les empreses recicladores, plantes de transferència o dipòsits
Destí dels residus segons tipologia

Inerts

propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la
construcció:
Gestor

Quantitat estimada

m

3

Tones

Codi

dels residus es duran a terme les següents accions:


Observacions

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: restes
de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc.

Nom

En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, llaunes i

Reciclatge

plàstics, vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els demés residus com

Planta de transferència

restes de ferralla, fusta i altres es podran aplegar separadament.

Dipòsit
Planta de selecció

Residus No Especials

Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de
Gestor

Quantitat estimada

m

3

Tones

Codi

l’obra, almenys, un cop per setmana.

Observacions

Nom



Reciclatge:

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Identificació del residu; Codi

Reciclatge de metall

d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus; Nom, direcció i telèfon del titular dels

Reciclatge de fusta

residus.

Reciclatge de plàstic

Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el condicionament

Reciclatge de paper-cartró

de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar correctament des del

Reciclatge cables

començament de la fase constructiva.

Planta de transferència

Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de la correcta
Reciclatge de selecció

gestió de cadascun d’ells.

Dipòsit

Gestió de residus no perillosos:

Planta compostatge

Residus Especials

m3
Instal·lació de gestió de residus especials
Dipòsit controlat per a residus perillosos
Instal·lació de gestió de residus especials

Gestor

Quantitat estimada

Tones

Codi

Observacions

S’aconsella que la gestió dels residus no perillosos en obra sigui la següent:

Nom



Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i abassegament de
material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra.
Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre les mesures necessàries per tal d’aconseguir:
a)

La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge,

b)

Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres,
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c)





La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels límits físics de
l’obra, sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a excepció que es disposi

contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització de la zona, recipients

d’un permís exprés de l’autoritat competent.

estancs, etc.).


Identificar tots els contenidors de recollida de residus no perillosos mitjançant etiquetes de gran
format i resistents a l’aigua.



Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de colꞏlocar en una zona on no estiguin en

Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de seguretat,
material absorbent, etc.).



Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja que un
contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la

L’emmagatzematge de residus perillosos haurà d’estar protegit de les inclemències
meteorològiques.

caiguda de residus.



Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys.



S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i els



Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no
s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se.



La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de

sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de punts

residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en

específics de recollida definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les formigoneres

l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els

hauran de complir les següents condicions:

6 mesos.

a)

Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts.

b)

Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés.

c)

Senyalitzar-les convenientment.

8.

d)

Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació del sòl (làmines

A continuació s’inclou el resum de la valoració econòmica prevista per a la gestió dels residus de les

plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades directament al

obres de finalització de la reforma de la instalꞏlació elèctrica de la presa de La Baells, calculat a partir de

terreny), o bé colꞏlocar contenidors estancs.

l’estimació de residus que s’ha realitzat.



El temps màxim per l’emmagatzematge de residus perillosos és de 6 mesos.

VALORITZACIÓ DEL COST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec d’aquests

L’estimació econòmica de la gestió de residus de l’obra s’ha traslladat al pressupost general del projecte

materials almenys, dos cops per setmana.

mitjançant una partida alçada de cobrament íntegre.

Gestió de residus perillosos:

Així, el resum del pressupost és el següent:

S’aconsella que la gestió dels residus perillosos tingui en compte les recomanacions següents:


Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o zones
habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats en una zona
delimitada i clarament senyalitzada.
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Capítol

Import

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

129,15 €
1.561,36 €

DEPOSICIÓ DE RESIDUS

576,36€

TOTAL

2.266,87 €

Per tant, el pressupost de la gestió de residus estimat per al present Projecte Constructiu ascendeix a
DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANT-SET CÈNTIMS (2.266,87 E).
A l’Apèndix 1 del present Annex s’adjunta el desglossament de la valoració econòmica estimada.
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APÈNDIX 1. ESTIMACIÓ ECONÒMICA GESTIÓ DE RESIDUS

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (TM CERCS)
GESTIÓ DE RESIDUS

AMIDAMENTS

NUM. CODI
1

Data: 15/01/20
01
05
01
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
TITOL 4

I2R24200

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (TM CERCS)
GESTIÓ DE RESIDUS

Pàg.:

PRESSUPOST REGORMA ELECTRICA BAELLS
VARIS
GESTIÓ DE RESIDUS
CLASSIFICACIÓ
DESCRIPCIÓ

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals
Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

150101 Envasos de paper i cartró

1,930

1,930 C#*D#*E#*F#

2

170201 Fusta

0,420

0,420 C#*D#*E#*F#

3

170203 Plàstic

1,370

1,370 C#*D#*E#*F#

170405 Ferro i acer

2,430

NUM. CODI
1

NUM. CODI
1

I2R540C0

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

m3

Num. Text
1

DESCRIPCIÓ

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat
Tipus

m3

170405 Ferro i acer

I2RA6770

[C]

[D]

[E]

[F]

1,930

TOTAL

150101 Envasos de paper i cartró

2

170201 Fusta

0,420

0,420 C#*D#*E#*F#

3

170203 Plàstic

1,370

1,370 C#*D#*E#*F#

4

170405 Ferro i acer

2,430

2,430 C#*D#*E#*F#

5

170411 Cables diferents dels
especificats en el codi 170410

0,020

0,020 C#*D#*E#*F#

m3

Num. Text
1

200121 Tubs fluorescents i altres
residus que contenen mercuri

1,930 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

0,470

I2RA6890

m3

1

m3

Num. Text
1

170504 Terra i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503

[D]

170201 Fusta

[F]

I2RA6960

m3

6,170

1

TOTAL

[C]

[D]

[C]

60,300

[D]

[E]

[F]

5

0,470

TOTAL

[E]

[F]

Tipus

m3

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,930

Fórmula

EUR

I2RA8E00

kg

1,370

TOTAL

Fórmula

0,420

TOTAL

Fórmula

1,930 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

0,020

1,930

TOTAL

Fórmula

0,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

60,300 C#*D#*E#*F#

Fórmula

Deposició controlada a centre de reciclatge 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)
Tipus

170411 Cables diferents dels
especificats en el codi 170410

TOTAL

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0.04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

150101 Envasos de paper i cartró

I2RA6580

2,430

0,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

Fórmula

1,370 C#*D#*E#*F#

0,420

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 9 m3 de capacitat
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

Num. Text

I2R642J0

[C]

1,370

0,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

[F]

2,430 C#*D#*E#*F#

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat
Tipus

[E]

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0.035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

170203 Plàstic

Num. Text

I2R540R0

[D]

2,430

Tipus

Num. Text

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
2

[C]

TOTAL AMIDAMENT
3

60,300

DESCRIPCIÓ

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST REGORMA ELECTRICA BAELLS
VARIS
GESTIÓ DE RESIDUS
CÀRREGA I TRANSPORT

2

PRESSUPOST REGORMA ELECTRICA BAELLS
VARIS
GESTIÓ DE RESIDUS
DEPOSICIÓ

6,150

UA

Num. Text

I2RA6680

1

2
01
05
01
02

Pàg.:

UA

Num. Text

2,430 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
TITOL 4

01
05
01
03

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
TITOL 4

[C]

Data: 15/01/20

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

4

AMIDAMENTS

1

0,020

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (TM CERCS)
GESTIÓ DE RESIDUS

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Data: 15/01/20
Tipus

200121 Tubs fluorescents i altres
residus que contenen mercuri

[C]

0,470

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

1.000,000

I2RA7LP0

m3

Num. Text
1

Tipus

170504 Terra i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503

I2RA61H0

m3

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

60,300

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,180

m3

Num. Text
1

170302 Mescles bituminoses diferents
de les especificades en el codi 170503

Fórmula

60,300

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

170101 Formigó

I2RA65A0

TOTAL

60,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

3,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

470,000

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)

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

470,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL

3

3,180

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10,650

TOTAL

Fórmula

10,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,650

EUR
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GESTIÓ DE RESIDUS

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (TM CERCS)
GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST

Data: 15/01/20

Obra

01

Pressupost Regorma electrica Baells

Capítol

05

VARIS

Titol 3

01

Gestió de Residus

Titol 4

01

Classificació

Pàg.:

1

PRESSUPOST
3 I2RA6890

4 I2RA6960
1 I2R24200

m3

Classif.obra residus
construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

21,00

6,150

Titol 4

Obra

01

Pressupost Regorma electrica Baells

Capítol

05

VARIS

Titol 3

01

Gestió de Residus

Titol 4

02

Càrrega i transport

1 I2R540C0

2 I2R540R0

3 I2R642J0

5 I2RA6580

01.05.01.01

m3

m3

m3

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 1m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)
Transp.res.especials,instal.gestió residus,contenidor 200l
Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 3)
Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió
residus,contenidor 9m3

Titol 4

6 I2RA8E00

49,29

6,170

304,12

171,90

0,470

80,79

19,51

60,300

1.176,45

01

Pressupost Regorma electrica Baells

Capítol

05

VARIS

Titol 3

01

Gestió de Residus

Titol 4

03

Deposició

1 I2RA6680

2 I2RA6770

m3

m3

Deposició controlada centre reciclatge,residus metalls no
perillosos,0.2t/m3,LER 170407
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)
Deposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no
perillosos,0.035t/m3,LER 170203

7 I2RA7LP0

8 I2RA61H0

9 I2RA65A0

01.05.01.02

Obra

m3

129,15

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 4)
TOTAL

m3

129,15

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)
TOTAL

m3

TOTAL

2,430

-63,79

0,00

1,370

0,00

m3

m3

m3

Deposició controlada centre reciclatge,residus fusta no
perillosos,0.19t/m3,LER 170201
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)
Deposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no
perillosos,0.04t/m3,LER 150101
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0.04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)
Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no
perillosos,0.17t/m3,LER 170904
Deposició controlada a centre de reciclatge 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 - 6)
Deposició controlada centre selec.+transf.,residus barrej.
perillosos,LER 170903*
Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 13)
Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra
inerts,1.6t/m3,LER 170504
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 - 12)
Deposició controlada centre reciclatge,residus form.
inerts,1.45t/m3,LER 170101
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)
Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no
perillosos,0.43t/m3,LER 170904

Pàg.:

2

7,98

0,420

3,35

0,00

1,930

0,00

13,39

0,020

0,27

0,08

470,000

37,60

3,31

60,300

199,59

12,18

3,180

38,73

33,86

10,650

360,61

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

1.561,36

-26,25

kg

Data: 15/01/20

Titol 4

01.05.01.03

576,36

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

EUR

EUR
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GESTIÓ DE RESIDUS

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 15/01/20

1

Import

NIVELL 4: TITOL 4
Titol 4
Titol 4
Titol 4
Titol 3

Pàg.:

01.05.01.01
01.05.01.02
01.05.01.03
01.05.01

Classificació
Càrrega i transport
Deposició
Gestió de Residus

129,15
1.561,36
576,36
2.266,87
2.266,87

Import

NIVELL 3: TITOL 3
Titol 3
Capítol

01.05.01
01.05

Gestió de Residus
VARIS

2.266,87
2.266,87
2.266,87

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Obra

01.05
01

VARIS
Pressupost Regorma electrica Baells

2.266,87
2.266,87
2.266,87

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost Regorma electrica Baells

2.266,87
2.266,87

EUR
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Annex 20. Justificació de preus

1.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Es presenta a continuació la justificació de preus del projecte.

2

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Data: 16/01/20

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/01/20

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
UA

DESCRIPCIÓ

A0112000

h

A0121000

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Cap de colla

25,95 €

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

16,13 €

h

Oficial 1a

24,50 €

C1103331

h

76,63 €

A0122000

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

Oficial 1a paleta

25,37 €

C110U015

h

h

Oficial 1a electricista

26,21 €

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

52,08 €

A012H000
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

24,50 €

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

67,06 €

A013H000

h

Ajudant electricista

22,49 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

55,23 €

A013U001

h

Ajudant

21,36 €

C131U001

h

67,66 €

A0140000

h

Manobre

21,18 €

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U020

h

44,79 €

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

A0150000

Manobre especialista

21,91 €
C131U028

h

63,49 €

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

A0160000

Peó

20,92 €
C131U060

h

71,42 €

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

A01H4000

Manobre per a seguretat i salut

21,18 €
C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

60,12 €

C133U030

h

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

62,26 €

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

69,13 €

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

8,98 €

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

6,34 €

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

40,40 €

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

50,59 €

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

76,34 €

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

43,38 €

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

45,28 €

C1503000

h

Camió grua

49,28 €

C1503300

h

Camió grua de 3 t

46,69 €

C1503500

h

Camió grua de 5 t

47,81 €

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

43,88 €

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

42,16 €

C1504S00

h

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

53,97 €

C1700002

h

Equip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó

10,23 €

6,15 €
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1,71 €

PREU

B0111000

m3

Aigua

PREU

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

168,37 €

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

19,18 €

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

98,63 €

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

17,56 €

C1702DU0

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

29,99 €

B0315600

t

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

42,51 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,77 €

B031U100

m3

Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

23,61 €

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

56,60 €

B031UR30

m3

Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 3 mm

25,20 €

C170AG00

h

Estenedora de paviments de formigó

80,80 €

B0331Q10

t

17,52 €

C170AG10

h

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

Enllestidora de paviments de formigó

58,72 €

B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

14,63 €

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

65,86 €

B03DU005

m3

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

69,69 €

Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

0,44 €

C170U051
C2005U00

h

Regle vibratori per a formigonat de soleres

4,18 €

B03DU103

m3

Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

4,68 €

C200G000

h

Màquina de fer regates

1,92 €

B0512401

t

103,30 €

C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

8,12 €

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B051U012

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,10 €

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,10 €

B055U001

t

B055U024

kg

Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

0,29 €

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

57,19 €

B060U120

m3

Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica o tova i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

65,37 €

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

68,16 €

B060U330

m3

Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

71,74 €

B060UU01

m3

Formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, amb
300 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat
granític, inclòs transport a l'obra

88,79 €

B060UU02

m3

Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340
kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític,
inclòs transport a l'obra

91,79 €

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

17,23 €

Betum asfàltic tipus B 50/70

1,78 €

86,16 €

439,09 €
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B060UU03

m3

Formigó HF-4,5 MPa de consistència plàstica, amb 375
kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític,
inclòs transport a l'obra

94,63 €

B064100B

m3

Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

64,95 €

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

64,61 €

B064300B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

PREU

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,61 €

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BDKZE212

u

Marc i tapa de fosa dúctil, de resistència B-125 segons
UNE-EN 124, de dimensions 1,24 x 0,72 m per a pericó
model A2, segons norma de la companyia de
distribució elèctrica.

195,31 €

BDKZE213

u

Marc i tapa de fosa dúctil, de resistència D-400 segons
UNE-EN 124, de dimensions 1,24 x 0,72 m per a pericó
model A2, segons norma de la companyia de
distribució elèctrica.

339,23 €

BDKZH9B0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

31,99 €

BDKZHBB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

44,54 €

BDKZHEB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

58,14 €

BDKZHEC0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

67,59 €

BDKZHJB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

98,85 €

BDKZN001

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 370x370 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

31,99 €

BG121E00

u

Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
360x360x210 mm

59,61 €

BG122E00

u

Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
360x360x210 mm

59,62 €

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

37,20 €

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

94,55 €

B0813U01

kg

Additiu superfluidificant per a formigó

1,23 €

B0A3UC10

kg

Clau acer

1,47 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,37 €

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,44 €

B0DZ1021

u

Amortització d'encofrat per m3 de formigó en
paviments rígids, fixat amb clavilles

11,53 €

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

16,44 €

B9E1U002

m2

Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

6,20 €

BG122L00

u

Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
540x540x210 mm

143,49 €

B9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

23,03 €

BG12N010

u

56,71 €

BD13162B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 1 m, per a encolar

5,73 €

BDKZE210

u

Marc i tapa de fosa dúctil, de resistència B-125 segons
UNE-EN 124, de dimensions 0,72 x 0,62 m per a pericó
model A1, segons norma de la companyia de
distribució elèctrica.

152,46 €

Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
dimensions 448x280x160 mm amb porta, montada
supercicialment. Nombre de fileres:1; nombre de
moduls 12.
Accessoris inclosos amb el envolvent 1 bloc de
terminals 4 orificis
1 kit de marcat
1 placa per a control de polsador
1 tira de cables
1 bloc de terminals 16 orificis
1 suport de bloc de terminals

BDKZE211

u

Marc i tapa de fosa dúctil, de resistència D-400 segons
UNE-EN 124, de dimensions 0,72 x 0,62 m per a pericó
model A1, segons norma de la companyia de
distribució elèctrica.

BG132202

u

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb dos mòduls i per a muntar
superficialment

4,30 €

286,59 €
BG134801

u

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i
per a encastar

18,97 €
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BG144702

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a una filera de divuit mòduls i per a muntar
superficialment

106,24 €

BG144802

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a dues fileres de divuit mòduls i per a muntar
superficialment

117,42 €

BG144K02

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a quatre fileres de divuit mòduls i per a muntar
superficialment

46,30 €

BG146802

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica
amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i per
a muntar superficialment

BG146J01

u

BG150015
BG151211

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG1A0002

u

QEF-02.- Armari de estructura modular metàl·lic , amb
porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa
entrada de cables, incloent travesses de muntatge,
peces d'interconnexió, canaletes, perfileria interior,
incloent caixetí guarda plànols A4 i accessoris, muntat
sobre bancada de 200mm, inclosa en el
subministrament. Incorpora al seu interior embarrat de
100 A, IGA 100 A 4P, i tot l'aparellatge de comanament
i protecció, així com resta de material auxiliar segons
esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques.

4.772,87 €

145,46 €

BG1A0630

u

Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a
700x900x120 mm, per a servei interior, porta amb
finestreta

164,03 €

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica
amb porta, per a quatre fileres de catorze mòduls i per
a encastar

66,56 €

BG1AN010

u

6.772,00 €

u

Caixa de derivació quadrada de PVC, de 100x100 mm,
IP-55

4,81 €

u

Modificació del CGBT:
- Linea 1 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA.
Clase AC.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

0,45 €

BG151212

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,01 €

BG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,63 €

BG151522

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

3,82 €

BG151532

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

4,99 €

BG151D11

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

2,62 €

BG15N001

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-67 i per a muntar
superficialment

4,99 €

BG161611

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

2,71 €

BG161B32

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x300
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

28,16 €

- Linea 2 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA.
Clase AC.
- Línea: SERVEIS PUBLICS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase
AC.
- Línea: Enllumenat EMBARCDOR I JARDINS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase
AC.
- Línea: ETAP FUTURA
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase
AC.
I tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com
resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec
d'especificacions tècniques.
BG1B0B50

u

Armari de polièster de 1000x1000x300 mm, amb tapa
fixa

665,52 €
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BG1N2200

u

Centralització de comptadors vertical d'un mòdul per a
2 comptadors monofàsics

347,36 €

BG1PN010

u

Caixa de protecció i mesura CPM, de fins a 63 A
d'intensitat, per 2 comptadors trifàsics, formada per una
envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a l'acció dels
raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús
equip complert de mesura, borns de connexió, bases
tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació
individual. Normalitzada per l'empresa subministradora.
Segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons
s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció
IP 43 segons UNE 20324 i IK 09 segons UNE-EN
50102.

304,67 €

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64
kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense
ICP-M i sense interruptor diferencial

184,31 €

BG1PU1A0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG21HA10

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

7,65 €

BG21HD10

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

15,69 €

BG21R910

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,1 mm de gruix

0,87 €

BG21RK10

m

Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix

4,14 €

BG21RP10

m

Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,
de 2,2 mm de gruix

7,39 €

BG212710

m

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,71 €

BG21U112

m

Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

2,48 €

BG212910

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,59 €

BG21U162

m

Tub rígid de PVC de 160 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

3,97 €

BG21H510

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,97 €

BG222510

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,15 €

BG21H710

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

2,78 €

BG222710

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,21 €

BG222810

m

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

4,06 €

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,27 €

BG21H810

BG222910

m

0,38 €

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

5,71 €

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG22TD10

m

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

1,10 €

BG21H910

m
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BG22TH10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TK10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,19 €

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,79 €

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,52 €

BG23R510
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BG312550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

3,24 €

BG312560

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

4,83 €

BG312570

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

6,59 €

BG312580

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

10,92 €

BG3125A0

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

27,08 €

BG312650

m

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

3,66 €

BG23R710

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,84 €

BG23R810

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

2,17 €

BG312150

m

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

0,88 €

BG312660

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

5,46 €

BG312160

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,35 €

BG312670

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

11,52 €

BG312220

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

0,69 €

BG312680

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

12,44 €

BG312250

m

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

1,74 €

BG3126A0

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

37,76 €

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,63 €

BG3126B0

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

53,66 €

BG312350

m

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

2,51 €

BG312N20

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 30 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

11,87 €
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BG31D270

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2 x
16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

BG31D570

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4
x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

5,64 €

Cable elèctric de designació RZ1FAZ1-K (AS), tensió
0,6/1 kV, tripolar de 3x6 mm2 de secció, amb
conductors de coure flexible classe 5, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), coberta interna de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens de designació Z1,
armadura de fleix corrugat d'acer estanyat de
designació FA3 i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens de designació Z1

7,14 €

Cable elèctric de designació RZ1FAZ1-K (AS), tensió
0,6/1 kV, tripolar de 3x10 mm2 de secció, amb
conductors de coure flexible classe 5, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), coberta interna de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens de designació Z1,
armadura de fleix corrugat d'acer estanyat de
designació FA3 i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens de designació Z1

10,87 €

BG31X360
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m

m

BG321120

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

0,21 €

BG321130

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

0,35 €

BG321140

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

0,53 €

BG321150

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

0,79 €

BG322120

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

0,31 €

BG322130

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

0,50 €

BG322140

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

0,78 €

BG322150

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

1,15 €

BG323160

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC

1,35 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG32N001

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, color
verd-groc per a utilització de presa de terres.

1,35 €

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,41 €

BG380A00

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2

1,83 €

BG39D480

m

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de
secció 3 x 25 / 54,6 mm2

3,01 €

BG41149H

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

35,61 €

BG4114JH

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

89,59 €

BG414F9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

31,26 €

BG414F9D

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

32,88 €

BG415A4B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

28,03 €

BG415A99

u

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

10,35 €

BG415A9B

u

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

10,53 €

BG415A9C

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

10,81 €
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BG415A9D

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415AJF

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

65,88 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

23,59 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

29,52 €

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

27,54 €

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

28,04 €

BG415D97

BG415D99

BG415D9B
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BG415D9C

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

28,86 €

BG415D9D

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

29,52 €

BG415F9D

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

31,22 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG415FJB

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

61,04 €

BG41T49H

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A
d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb
bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

39,03 €

BG42129D

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

22,90 €

BG42129H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

27,59 €

BG42429H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

88,60 €

BG4242JD

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

149,90 €

BG4242JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

155,82 €

BG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

86,27 €
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MATERIALS
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MATERIALS
UA
u

u

DESCRIPCIÓ

PREU

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A
de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

237,46 €

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

120,98 €

BG45B140

u

Tallacircuit amb fusible cilíndric de 63 A, unipolar, amb
portafusible separable de dimensions 22x58 mm

11,31 €

BG45D140

u

Tallacircuit amb fusible cilíndric de 100 A, unipolar,
amb portafusible separable de dimensions 22x58 mm

11,66 €

BG482145

u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

131,62 €

44,25 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG641177

u

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

6,02 €

BG671113

u

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt

2,69 €

BG671133

u

Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

6,65 €

BG6P1142

u

Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16
A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

5,18 €

BG6P1144

u

Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 32
A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

6,88 €

BG6P1366

u

Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de
63 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-67

29,42 €

BG6P2369

u

Presa de corrent industrial de tipus semiencastat
3P+N+T, de 125 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció IP-67

62,27 €

BGA12520

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt

11,78 €

BGC13030

u

Grup electrògen de construcció insonoritzat, de 30 kVA
de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V
de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre
de control

15.493,80 €

BG4R44D0

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per
1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

BG611020

u

Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt

1,07 €

BGC1N030

u

Remolc per a GE de 33 kVA homologat per circulació
per carretera.

2.055,00 €

BG613020

u

Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt

2,41 €

BGC1N040

u

480,00 €

BG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, per a encastar

3,77 €

Conjunt de 4 fixacions Twist Lock per a la subjecció de
el grup electrogen de 33 kVA al remolc homologat per
circular per carretera

BG621G93

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

BGC1N050

u

Remolc per a enrotllador/desenrotllador de cable
motoritzat homologat per circulació per carretera.

1.555,00 €

3,99 €

BG621J93

u

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

BGD13220

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

15,05 €

7,72 €

BG628HI0

u

Commutador 4 pols tipus panell

BGF24F90

u

282,18 €

BG62B192

u

Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,

2,18 €

Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb
esforç en punta 4 kN, per a cable trenat

BGF2N020

u

240,00 €

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
per a encastar

3,96 €

Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb
esforç en punta 2,5 kN, per a cable trenat

BGW12000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

6,81 €

BG631153

u

52,30 €

BG631EA3

u

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

6,78 €

BGW13000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció

1,55 €

BG63D15R

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà

3,23 €

BGW14000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,40 €
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BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

0,35 €

BGW16000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

0,31 €

BGW1A000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

5,38 €

BGW1B000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

5,38 €

BGW1N000

u

Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

24,45 €

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15 €

BGW23000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

0,26 €

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

0,33 €

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,46 €

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,41 €

BGW45000

u

Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

0,31 €

BGW48000

u

Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

0,39 €

BGW62000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

0,32 €

BGW63000

u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

0,43 €

BGWA1000

u

Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment

0,31 €

BGWC1000

u

Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens

80,29 €

BGWF2000

u

Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó
armat

73,40 €

BGYD1000

u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

4,07 €

BH61RC4A

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

94,94 €

Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís
polièster estanc IP65

32,50 €

BHA1H2R0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BHB53751

u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària,
17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65

53,95 €

BHM31F5A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 4.0 m i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

158,84 €

BHM3N001

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 3.5 m i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

158,84 €

BHN15FC4

u

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120
LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 129 W de potència total, flux lluminós 9650
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000
h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

1.400,70 €

BHN1N001

u

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos i acer innoxidable, amb grau de protecció
IP-66 i IK10, un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 13 W de potència total, flux lluminós
2300 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per
fixar lateralment i acoblat al suport

1.400,70 €

BHN1N002

u

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, amb grau de protecció IP-66 i IK08, un
dispositiu d'alimentació i control regulable de 37.3 W de
potència total, flux lluminós 3710 lumen, temperatura
de color 4000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric
classe II, amb accessori per fixar lateralment i acoblat
al suport

380,00 €

BHN1N003

u

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, amb grau de protecció IP-66 i IK08, un
dispositiu d'alimentació i control regulable de 28.7 W de
potència total, flux lluminós 2920 lumen, temperatura
de color 4000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric
classe II, amb accessori per fixar lateralment i acoblat
al suport

380,00 €

BHN1N110

m

Tira LED de 10 m de llarg, per exterior, amb grau de
protecció IP-67, tensió 24 V, flux lluminós 70 lumen,
temperatura de color 3000 K, potencia 5W/m, vida útil
>= 80000 h,

165,00 €

BHN1N120

m

Perfil per tira LED en alumini anodizat mes difusor
opalino, de montatge superficial per exterior, inclos kit
de instalació de la tira i conectors.

25,00 €

BHQL23F1

u

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
assimètrica extensiva, de 94 W de potència, flux
lluminós de 12960 lm, amb equip elèctric regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66

380,00 €
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MATERIALS
UA
u

u

DESCRIPCIÓ

PREU

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
assimètrica extensiva, de 53.0 W de potència, flux
lluminós de 3710 lm, temperatura 4000 K, amb equip
elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP65 i IK10, col·locat en façana.

622,60 €

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
assimètrica extensiva, de 61.0 W de potència, flux
lluminós de 4950 lm, temperatura 4000 K, amb equip
elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP65 i IK10, col·locat en façana.

709,40 €

BHT11120

u

Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de
cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu superior,
per a 230 V de tensió

89,57 €

BHT1B010

u

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes
per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió

84,08 €

BHTAN010

u

Controlador muntat en rail DIN per a càrregues digitals
adreçables conformes amb DALI. Proporciona
alimentació i control de bus DALI per a dos autobusos
DALI independents amb fins a 64 llastos cadascun. La
unitat QS Energi Savr Node també proporciona
connexions directes i potència per als següents
dispositius.

1.319,00 €

BHTAN020

u

Sensor de llum del dia amb cable Receptor d’infrarojos

BHTAN030

u

Cable per a bus DALI

BHTAN040

u

Botonera para accionamiento externo control DALI

471,00 €

BHTAU010

u

Programador electrònic d'encès i apagat

288,33 €

BHUL3112

u

Làmpada led de 60/66 mm de diàmetre, amb casquet
E27, de 9 W de potència màxima i 230 V de tensió
d'alimentació, de >=800 lm de flux lluminós
(equivalència aproximada a 60 W incandescent), amb
una temperatura de color de 2200 a 2700 K i un grau
de rendiment del color Ra=80 a 85

9,00 €

BHV31100

u

Controlador DALI per a regulació i control d'1 grup de
llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col.locar
en carril DIN

182,94 €

BHV31200

u

Controlador DALI per a regulació i control de 2 grups
de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN

219,53 €

BHV3N001

u

Controlador DALI per a regulació i control de 2 grups
de llums, disseny de classe II, sortida ajustable amb
potenciometre, amb alimentació i sortida de bus,
protecció IP67, consum en standby <0.5 W, vida útil
=>50000h muntat i connectat

21,00 €

137,00 €
1,20 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BHV3N010

u

Font d'alimentación LED AC-DC. per a suministri de
tensión o corrient necesaria per a un óptim
funcionament de dispositivos led. Amb corrent nominal
de salida de 700 mA i IP65.

52,00 €

BHWA1000

u

Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials
amb tubs fluorescents

1,32 €

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

40,05 €

BHWT1000

u

Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols

10,85 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
UA
m3

D060Q021

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

87,54 €

Preu €

Unitats
h

Manobre especialista

Parcial

21,91000 =

1,100 /R x

Subtotal...

Import

Formigonera de 165 l

CODI

UA
u

1G22A300

24,10100

1,77000 =

0,600 /R x

Subtotal...

EG134801

u

24,10100

EG151D11

u

1,06200

EG161611

u

1,06200

1,06200

EG222711

m

EG222811

m

EG222911

m

EG322124

m

EG322134

m

EG322144

m

EG322154

m

EG41149H

u

EG415A99

u

EG415A9B

u

EG415A9C

u

EG415A9D

u

Materials:
B0111000

m3

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B0331Q10

t

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Aigua

DESCRIPCIÓ

24

PREU
Rend.: 1,000

Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb
grau d'electrificació elevat i 8 circuits, i ajudes de ram
de paleta

x

1,78000 =

0,32040

0,650

x

17,56000 =

11,41400

1,550

x

17,52000 =

27,15600

0,225

x

103,30000 =

23,24250

0,180

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

62,13290
1,00%

62,13290
0,24101

COST DIRECTE

87,53691

COST EXECUCIÓ MATERIAL

87,53691

5.166,54 €

Preu €

Parcial

Partides d'obra:

24,10100

Maquinària:
h

NÚM

Unitats

Mà d'obra:

C1705600

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

A0150000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i
encastada
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

x

23,45650 =

23,45650

6,000

x

17,06294 =

102,37764

10,000

x

19,43568 =

194,35680

275,000

x

1,09640 =

301,51000

40,000

x

1,15760 =

46,30400

7,000

x

1,26980 =

8,88860

376,000

x

1,05766 =

397,68016

294,000

x

1,25146 =

367,92924

86,000

x

1,53706 =

132,18716

48,000

x

3,15022 =

151,21056

1,000

x

45,95610 =

45,95610

1,000

x

20,69610 =

20,69610

3,000

x

20,87610 =

62,62830

1,000

x

21,15610 =

21,15610

3,000

x

21,38610 =

64,15830

Import
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25

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
EG42129D

EG482145

Pàg.:

Data: 16/01/20

26

PARTIDES D'OBRA
UA
u

u

EG611021

u

EG613021

u

EG621193

u

EG621G93

u

EG621J93

u

EG631153

u

EG631EA3

u

EG641177

u

EG671113

u

EG671133

u

EGA12522

u

EY011322

m

EY01132A

m

EY021312

u

EY02131A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

DESCRIPCIÓ
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN
Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada
Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, encastat
Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada
Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada
Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat
Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat
Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat
Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment
Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6
Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4
Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6
Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de
ciment 1:4

PREU
2,000

37,18657 =

x

74,37314

NÚM

CODI

UA
m3

D0701821

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
Unitats

96,74 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
1,000

x

141,89610 =

A0150000

141,89610

h

Manobre especialista

21,91000 =

1,000 /R x

Subtotal...

21,91000
21,91000

21,91000

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,77000 =

0,700 /R x

1,23900

47,000

x

2,05861 =

96,75467

1,000

x

3,39861 =

3,39861

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,78000 =

0,35600

11,000

x

10,79651 =

118,76161

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

19,18000 =

29,15360

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380

x

103,30000 =

39,25400

2,000

x

11,01651 =

22,03302

2,000

x

14,74651 =

29,49302

31,000

x

10,98651 =

340,58181

Subtotal...

1,23900

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

68,76360
1,00%

x

13,80651 =

41,41953

1,000

x

13,04651 =

13,04651

47,000

x

3,85333 =

181,10651

1,000

x

7,81333 =

7,81333

1,000

x

20,25788 =

20,25788

262,000

x

4,33733 =

1.136,38046

60,000

x

3,78816 =

227,28960

36,000

x

8,64019 =

311,04684

29,000

7,39201 =

x

92,13170

DESPESES INDIRECTES 5,00%

4,60659

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EGN212

96,73828

Rend.: 1,000

QEF-02.- Subministrament, muntatge i posada en
marxa de armari de estructura modular metàl·lic , amb
porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa
entrada de cables, incloent travesses de muntatge,
peces d'interconnexió, canaletes, perfileria interior,
incloent caixetí guarda plànols A4 i accessoris, muntat
sobre bancada de 200mm, inclosa en el
subministrament. Incorpora al seu interior embarrat de
100 A, IGA 100 A 4P, i tot l'aparellatge de comanament
i protecció, així com resta de material auxiliar segons
esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques.
Unitats

68,76360
0,21910

COST DIRECTE
3,000

1,23900

5.239,09 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

4,000 /R x

26,21000 =

104,84000

A013H000

h

Ajudant electricista

4,000 /R x

22,49000 =

89,96000

214,36829

Subtotal...

194,80000

194,80000

Maquinària:
C1503U10
Subtotal...

4.920,51649

4.920,51649

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

4.920,51649
246,02582
5.166,54231

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

43,88000 =
Subtotal...

Materials:

DESPESES INDIRECTES 5,00%

h

21,94000
21,94000

21,94000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG1A0002

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

28

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
QEF-02.- Armari de estructura modular metàl·lic , amb
porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa
entrada de cables, incloent travesses de muntatge,
peces d'interconnexió, canaletes, perfileria interior,
incloent caixetí guarda plànols A4 i accessoris, muntat
sobre bancada de 200mm, inclosa en el
subministrament. Incorpora al seu interior embarrat de
100 A, IGA 100 A 4P, i tot l'aparellatge de comanament
i protecció, així com resta de material auxiliar segons
esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques.

PREU
1,000

x

4.772,87000 =

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

4.772,87000
COST DIRECTE

164,05800

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

EG132202
Subtotal...

4.772,87000

4.772,87000

8,20290

COST EXECUCIÓ MATERIAL

172,26090

Rend.: 1,000

11,33 €

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, per a dos mòduls i muntada
superficialment

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
COST DIRECTE

4.989,61000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

249,48050

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100 /R x

26,21000 =

2,62100

A013H000

h

Ajudant electricista

0,100 /R x

22,49000 =

2,24900

Subtotal...

5.239,09050

4,87000

4,87000

Materials:
u

EG122E02

Rend.: 1,000

Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
360x360x210 mm i muntada superficialment
Unitats

BG132202

u

BGW13000

u

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb dos mòduls i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció

82,73 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250 /R x

26,21000 =

6,55250

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250 /R x

22,49000 =

5,62250

Subtotal...

12,17500

BGW12000

x

4,30000 =

4,30000

1,000

x

1,55000 =

1,55000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,17500

Materials:
BG122E00

1,000

5,85000
1,50%

0,07305

COST DIRECTE
u

Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
360x360x210 mm
Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

u

1,000
1,000

59,62000 =

x

6,81000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

59,62000

66,43000
1,50%

66,43000

78,78762

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

EG144702

Rend.: 1,000

Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
540x540x210 mm i muntada superficialment

114,32 €

Preu €

Unitats

Parcial

Parcial

3,93938

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,025 /R x

26,21000 =

0,65525

A013H000

h

Ajudant electricista

0,025 /R x

22,49000 =

0,56225

Import

h

Oficial 1a

0,300 /R x

24,50000 =

7,35000

A013U001

h

Ajudant

0,300 /R x

21,36000 =

6,40800

Subtotal...

13,75800

13,75800

Materials:
BG122L00

u

BGW12000

u

Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
540x540x210 mm
Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

1,000

x

143,49000 =

143,49000

1,000

x

6,81000 =

6,81000

1,21750

BG144702

u

BGW14000

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a una filera de divuit mòduls i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000

x

106,24000 =

106,24000

1,000

x

1,40000 =

1,40000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

107,64000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

150,30000

150,30000

1,21750

Materials:

Mà d'obra:
A0121000

Import

Mà d'obra:

82,72701

172,26 €

Preu €

Unitats

11,33270

Rend.: 1,000

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a una filera de divuit mòduls i muntada
superficialment

Subtotal...
u

EG12TL02

0,53965

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,18263

COST DIRECTE

10,79305

DESPESES INDIRECTES 5,00%

6,81000

5,85000

107,64000
0,01826
108,87576
5,44379
114,31955
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

30

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
u

EG144802

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a dues fileres de divuit mòduls i muntada
superficialment
Unitats

126,06 €

Preu €

Parcial

Import

NÚM

CODI

UA

h

Oficial 1a electricista

0,025 /R x

26,21000 =

0,65525

A013H000

h

Ajudant electricista

0,025 /R x

22,49000 =

0,56225

Subtotal...

1,21750

u

BGW14000

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a dues fileres de divuit mòduls i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000

x

117,42000 =

117,42000

1,000

x

1,40000 =

1,40000

1,21750

BG146802

u

BGW14000

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica
amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i per
a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000

x

145,46000 =

145,46000

1,000

x

1,40000 =

1,40000

Subtotal...

1,21750

DESPESES AUXILIARS

146,86000
1,50%

DESPESES AUXILIARS

118,82000
1,50%

118,82000

u

EG151D11

0,01826

COST DIRECTE

148,09576

Mà d'obra:

6,00279

A012H000

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

126,05855

A013H000

h

Rend.: 1,000

51,38 €

Materials:

DESPESES INDIRECTES 5,00%

155,50055

Rend.: 1,000

17,92 €

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

Preu €

Parcial

0,500 /R x

26,21000 =

13,10500

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...
u

EG144K02

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a quatre fileres de divuit mòduls i muntada
superficialment

BG151D11
Preu €

Unitats

Parcial

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

Import

1,000

h

Oficial 1a electricista

0,025 /R x

26,21000 =

0,65525

A013H000

h

Ajudant electricista

0,025 /R x

22,49000 =

0,56225

Subtotal...

1,21750

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

BGW14000

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a quatre fileres de divuit mòduls i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000

x

46,30000 =

46,30000

1,000

x

1,40000 =

1,40000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Rend.: 1,000

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica
amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

u

17,06294

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,025 /R x

26,21000 =

0,65525

A013H000

h

Ajudant electricista

0,025 /R x

22,49000 =

0,56225

0,85315

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

26,21000 =

13,10500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

22,49000 =

3,37350

Subtotal...
Materials:

51,38255

BG161611

Import

17,91609

20,41 €

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000

16,47850

2,71000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Unitats

2,62000

Import

Mà d'obra:

2,44679

155,50 €

14,22950

0,21344

Rend.: 1,000

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

48,93576

DESPESES INDIRECTES 5,00%

EG146802

47,70000
0,01826

COST DIRECTE

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
47,70000

2,62000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

EG161611

Import

2,62000

COST DIRECTE
1,21750

Materials:
BG144K02

14,22950

2,62000 =

x

Mà d'obra:
A012H000

7,40479

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

120,05576

146,86000
0,01826

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...

1,21750

Materials:

Materials:
BG144802

PREU
Subtotal...

Mà d'obra:
A012H000

DESCRIPCIÓ

2,71000
2,71000

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,47850

2,71000
0,24718
19,43568
0,97178
20,40746
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

32

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
u

EG161B32

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x300
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment
Unitats

48,85 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista

0,550 /R x

26,21000 =

14,41550

Ajudant electricista

0,150 /R x

22,49000 =

3,37350

Subtotal...

17,78900

NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

BG161B32

u

BGW16000

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x300
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000

x

28,16000 =

28,16000

1,000

x

0,31000 =

0,31000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

28,47000
1,50%

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

26,21000 =

26,21000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

22,49000 =

22,49000

Subtotal...
BG1PU1A0

u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64
kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense
ICP-M i sense interruptor diferencial

17,78900

u

Unitats

DESPESES AUXILIARS

h

Oficial 1a electricista

0,450 /R x

26,21000 =

11,79450

A013H000

h

Ajudant electricista

0,450 /R x

22,49000 =

10,12050

Subtotal...

21,91500

m

Import

u

BGW1B000

u

Armari de polièster de 1000x1000x300 mm, amb tapa
fixa
Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000

x

665,52000 =

665,52000

1,000

x

5,38000 =

5,38000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

670,90000
1,50%

21,91500

u

Oficial 1a electricista

0,037 /R x

26,21000 =

0,96977

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Preu €

Subtotal...
BG212710

m

BGW21000

u

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

670,90000

2,09427

1,020

x

0,71000 =

0,72420

1,000

x

0,15000 =

0,15000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

245,43 €

Parcial

Import

2,09427

Materials:

EG21HD1J

Unitats

Parcial

h

727,80091

Rend.: 1,000

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64
kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor
diferencial, col·locat superficialment

3,15 €

A012H000

34,65719

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,68703
245,42752

A013H000

693,14372

DESPESES INDIRECTES 5,00%

233,74050

Preu €

Unitats

0,32873

COST DIRECTE

0,73050

Rend.: 1,000

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

184,31000

Mà d'obra:

Materials:
BG1B0B50

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A012H000

184,31000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

EG21271J
Parcial

48,70000

184,31000

COST DIRECTE

727,80 €

Preu €

184,31000 =

x

Subtotal...

48,85213

Rend.: 1,000

Armari de polièster de 1000x1000x300 mm, amb tapa
fixa, muntat superficialment

1,000

28,47000

2,32629

COST EXECUCIÓ MATERIAL

48,70000

Materials:

46,52583

DESPESES INDIRECTES 5,00%

PREU

A012H000

0,26684

COST DIRECTE

EG1B0B52

DESCRIPCIÓ

A013H000

Materials:

EG1PU1A0

Pàg.:

Data: 16/01/20

Import

m

1,50%

0,87420
0,03141

COST DIRECTE

2,99988

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,14999

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,14988

Rend.: 1,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Unitats

Mà d'obra:

0,87420

Preu €

19,66 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,055 /R x

26,21000 =

1,44155

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...

2,56605

NÚM

CODI
BG222510

UA
m

DESCRIPCIÓ
Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

2,56605

PREU
1,020

BGW21000

Subtotal...
m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

u

1,020

15,69000 =

x

1,000

0,15000 =

x

0,15000
16,15380

COST DIRECTE

m

18,71985

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,93599

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Rend.: 1,000

Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,
de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a
canalització soterrada

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,058 /R x

26,21000 =

1,52018

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

0,05176

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,08696

Rend.: 1,000

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Unitats

1,15 €

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

26,21000 =

0,41936

10,73 €

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,49000 =

0,44980

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

Import

0,86916

Subtotal...

2,64468

1,020

7,39000 =

x

Subtotal...

2,64468

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE

m

EG222911

10,22215
0,51111

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,73326

Rend.: 1,000

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

7,53780
0,03967

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,21000 =

x

DESPESES AUXILIARS

7,53780

7,53780

1,020

Subtotal...

Materials:

Import

0,86916

0,21420

0,21420
1,50%

0,21420
0,01304

COST DIRECTE

1,09640

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,05482

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,15122

Rend.: 1,000

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Unitats

1,33 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

26,21000 =

0,41936

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,49000 =

0,44980

1,09 €

Subtotal...

0,86916

0,86916

Materials:
BG222910
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

26,21000 =

0,41936

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,49000 =

0,44980

Subtotal...
Materials:

1,03520

Mà d'obra:

BG222710
Preu €

A013H000

m

COST DIRECTE

19,65584

Mà d'obra:

EG222515

0,01304

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...

A012H000

Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N,
de 2,2 mm de gruix

1,50%

0,15300

Materials:
Unitats

m

0,15300

16,15380
EG222711

EG21RP1G

0,15300

16,00380
DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

BG21RP10

0,15000 =

x

Materials:
BG21HD10

34

0,86916

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020

x

0,38000 =

Subtotal...
0,86916

0,38760

0,38760

0,38760
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

36

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

m

EG312154

1,50%

0,01304

COST DIRECTE

1,26980

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,06349

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,33329

Rend.: 1,000

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

3,02 €

NÚM

CODI

UA
m

EG312164

DESCRIPCIÓ

Unitats

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

Subtotal...

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Unitats

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

3,52 €

Preu €

Parcial

Import

1,94800

1,020

0,88000 =

x

Subtotal...

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

DESPESES AUXILIARS

1,50%

1,94800

1,94800

Materials:
BG312160

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

1,35000 =

x

Subtotal...

1,94800

DESPESES AUXILIARS

0,89760

0,89760

Import

Mà d'obra:

Materials:
m

PREU
Rend.: 1,000

Subtotal...

Mà d'obra:

BG312150

Pàg.:

Data: 16/01/20

1,37700

1,37700
1,50%

1,37700
0,02922

COST DIRECTE

3,35422

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,16771

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,52193

0,89760
0,02922

COST DIRECTE

2,87482

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,14374

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,01856

m

EG312552

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment
Unitats

5,52 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
m

EG312156

Rend.: 1,000

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

2,60 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

Subtotal...
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,032 /R x

26,21000 =

0,83872

A013H000

h

Ajudant electricista

0,032 /R x

22,49000 =

0,71968

Subtotal...

1,55840

1,94800

1,94800

Materials:
BG312550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

3,24000 =

x

Subtotal...

1,55840

3,30480

3,30480

3,30480

Materials:
BG312150

m

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

1,020

0,88000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,89760

0,89760
1,50%

COST DIRECTE

5,25280

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,26264

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,51544

0,89760
0,02338

COST DIRECTE

2,47938

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,12397

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,60334

m

EG312684

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Unitats

15,92 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

26,21000 =

1,31050

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013H000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

38

PARTIDES D'OBRA
UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant electricista

PREU
22,49000 =

0,050 /R x

Subtotal...

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

2,43500

12,44000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,43500

12,68880

12,68880
1,50%

15,16033

DESPESES INDIRECTES 5,00%

m

12,68880

0,75802

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,91834

Rend.: 1,000

6,12 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2 x
16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat aeri

Preu €

Parcial

COST DIRECTE

8,67480

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,43374

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,10854

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub
Unitats

1,11 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,21000 =

0,39315

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

22,49000 =

0,33735

Subtotal...

0,73050

0,73050

Materials:
BG322120

Unitats

m

EG322124

0,03653

COST DIRECTE

EG31D278

PREU

1,12450

Materials:
BG312680

Pàg.:

Data: 16/01/20

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

Import

1,020

0,31000 =

x

Mà d'obra:

Subtotal...

0,31620

0,31620

0,31620

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,060 /R x

26,21000 =

1,57260

A013H000

h

Ajudant electricista

0,060 /R x

22,49000 =

1,34940

DESPESES AUXILIARS

2,92200

COST DIRECTE

1,05766

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,05288

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,11054

Subtotal...

2,92200

Materials:
BG31D270

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2 x
16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

1,020

2,85000 =

x

2,90700
m

EG322134
Subtotal...

2,90700

2,90700

1,50%

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

1,31 €

Preu €

Unitats

Parcial

5,82900

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,29145

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,21000 =

0,39315

6,12045

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

22,49000 =

0,33735

9,11 €

Materials:

Subtotal...
m

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4
x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat aeri

BG322130
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista

0,060 /R x

26,21000 =

1,57260

Ajudant electricista

0,060 /R x

22,49000 =

1,34940

Subtotal...

2,92200

Materials:
BG31D570

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4
x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

1,020

x

5,64000 =

Subtotal...

5,75280

5,75280

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

1,020

5,75280

0,73050

0,50000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,92200

Import

Mà d'obra:

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG31D578

0,01096

0,51000

0,51000
1,50%

0,73050

0,51000
0,01096

COST DIRECTE

1,25146

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,06257

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,31403
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NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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40

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
m

EG322144

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
Unitats

1,61 €

Preu €

Parcial

NÚM

CODI
BG323160

UA
m

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC

PREU
1,020

1,35000 =

x

Import

Subtotal...

1,37700

1,37700

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,21000 =

0,39315

DESPESES AUXILIARS

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

22,49000 =

0,33735

COST DIRECTE

3,35422

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,16771

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,52193

Subtotal...

0,73050

0,73050

Materials:
BG322140

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

1,020

0,78000 =

x

DESPESES AUXILIARS

u

0,79560
1,50%

0,79560
0,01096

COST DIRECTE

1,53706

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,07685

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,61391

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

48,25 €

Preu €

Unitats

Parcial

m

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Unitats

3,31 €

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

Subtotal...

1,94800

BG41149H

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

Import

Mà d'obra:

1,000

x

35,61000 =

35,61000

1,000

x

0,46000 =

0,46000

Subtotal...
1,94800

Materials:

DESPESES AUXILIARS

BG322150

COST DIRECTE

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

1,020

1,15000 =

x

1,17300
1,50%

0,02922

COST DIRECTE

3,15022

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,15751

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,30773

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

3,52 €

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

Subtotal...

1,94800

36,07000
0,14610
45,95610

u

EG415A9C

2,29781
48,25390

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

22,21 €

Preu €

Unitats

Import

1,94800

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...
Unitats

9,74000

1,17300

Mà d'obra:

Materials:

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

m

1,17300

36,07000

DESPESES INDIRECTES 5,00%
Subtotal...

EG323164

9,74000

Materials:

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
EG322154

0,02922

0,79560
EG41149H

Subtotal...

1,50%

1,37700

9,74000

Materials:
BG415A9C

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

10,81000 =

10,81000

1,000

x

0,46000 =

0,46000

9,74000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

11,27000
1,50%

NÚM

CODI

UA

COST DIRECTE

Unitats

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

u

Import

9,74000

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

11,04000 =

11,04000

1,000

x

0,46000 =

0,46000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

11,50000
1,50%

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
Unitats

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

26,21000 =

6,02830

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

9,74000

Subtotal...

10,52630

BG415FJB

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

11,50000

1,000

x

61,04000 =

61,04000

1,000

x

0,46000 =

0,46000

Subtotal...

1,06931

COST EXECUCIÓ MATERIAL

61,50000

COST DIRECTE

22,45541

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

3,60132

u

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

9,74000

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

29,52000 =

Unitats
9,74000

x

0,46000 =
Subtotal...

39,05 €

Preu €

29,52000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

9,17350

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

0,46000
29,98000

Parcial

A013H000
Materials:

1,000

Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Import

Mà d'obra:

Materials:
u

75,62762

41,86 €
EG42129D

Unitats

61,50000

72,02630

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

10,52630

21,38610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

EG415D97

Import

Materials:

0,14610

COST DIRECTE

75,63 €

Mà d'obra:

Materials:
BG415A9D

41,85940

22,21391

Mà d'obra:

Subtotal...

1,99331

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,46 €

Preu €

0,14610
39,86610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,05781

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,50%

COST DIRECTE

EG415FJB
u

PREU
DESPESES AUXILIARS

21,15610

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG415A9D

DESCRIPCIÓ

11,27000
0,14610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

BG415D97

42

29,98000

13,67150

13,67150
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG42129D

BGW42000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
u

DESCRIPCIÓ
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

PREU
1,000

22,90000 =

x

22,90000

1,000

0,41000 =

x

0,41000
23,31000

1,50%

UA

1,85933

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

9,17350

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

BG42529H

u

BGW42000

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

39,04590

Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

120,98000 =

120,98000

1,000

x

0,41000 =

0,41000
121,39000

1,50%

13,67150

Preu €

Parcial

Import

u

EG45B142

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

9,17350

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

13,67150

0,20507

27,59000 =

x

6,76333

COST EXECUCIÓ MATERIAL

142,02990

Rend.: 1,000

19,23 €

Tallacircuit amb fusible cilíndric de 63 A, unipolar, amb
portafusible separable de 22x58 mm i muntat
superficialment

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
13,67150

Materials:
1,000

121,39000

135,26657

DESPESES INDIRECTES 5,00%

A012H000

A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista

0,166 /R x

26,21000 =

4,35086

Ajudant electricista

0,100 /R x

22,49000 =

2,24900

27,59000

Subtotal...

6,59986

6,59986

Materials:

1,000

0,41000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

BG45B140

u

BGW45000

u

28,00000
1,50%

28,00000

x

11,31000 =

11,31000

1,000

x

0,31000 =

0,31000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,09900
0,91594

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,09383
u

EG45D142
142,03 €

19,23480

Rend.: 1,000

Tallacircuit amb fusible cilíndric de 100 A, unipolar,
amb portafusible separable de 22x58 mm i muntat
superficialment
Unitats

11,62000

18,31886

DESPESES INDIRECTES 5,00%

43,97040

Rend.: 1,000

11,62000

COST DIRECTE

0,20507

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,000

Subtotal...

41,87657

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Tallacircuit amb fusible cilíndric de 63 A, unipolar, amb
portafusible separable de dimensions 22x58 mm
Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

0,41000

COST DIRECTE

u

x

DESPESES AUXILIARS

43,97 €

A013H000

EG42529H

1,000

COST DIRECTE

Unitats

u

13,67150

Subtotal...

Mà d'obra:

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

PREU

A012H000

0,20507

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

DESCRIPCIÓ

A013H000

23,31000

37,18657

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

CODI
Mà d'obra:

Subtotal...

COST DIRECTE

EG42129H

NÚM

Materials:

DESPESES AUXILIARS

BGW42000

44

PARTIDES D'OBRA

Subtotal...

BG42129H

Pàg.:

Data: 16/01/20

20,55 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

Unitats

Preu €

Parcial

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,100 /R x

22,49000 =

2,24900

Subtotal...

7,49100

7,49100
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

BGW45000

UA
u

DESCRIPCIÓ
Tallacircuit amb fusible cilíndric de 100 A, unipolar,
amb portafusible separable de dimensions 22x58 mm
Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

u

PREU
1,000
1,000

11,66000 =

x

0,31000 =

x

11,66000
0,31000

DESPESES AUXILIARS

11,97000
1,50%

11,97000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,55203

Rend.: 1,000

2,16 €

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada
Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x

26,21000 =

0,52420

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,49000 =

0,44980

Subtotal...

0,97400

1,000

1,07000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EG613021

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,21000 =

3,93150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133 /R x

22,49000 =

2,99117

u

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

1,07000
1,07000

1,50%

DESPESES AUXILIARS

0,01461
0,10293

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,16154

Preu €

Parcial

0,020 /R x

26,21000 =

0,52420

0,020 /R x

22,49000 =

0,44980

1,000

0,97400

2,41000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

EG631EA3

u

u

1,50%

Preu €

2,41000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,16993

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,56854

Preu €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,21000 =

3,93150

h

Ajudant electricista

0,133 /R x

22,49000 =

2,99117

Import

Subtotal...

6,92267

6,92267

Materials:
BG641177

u

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

1,000

6,02000 =

x

Subtotal...

6,02000

6,02000
1,50%

13,04651

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

6,02000
0,10384

COST DIRECTE

0,65233

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,69884

Rend.: 1,000

4,05 €

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

Preu €

Unitats

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,030 /R x

26,21000 =

0,78630

A013H000

h

Ajudant electricista

0,016 /R x

22,49000 =

0,35984

Import

Subtotal...

Import

1,14614

1,14614

Materials:
BG671113

u

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt

1,000

2,69000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,50 €
Parcial

Parcial

Mà d'obra:

3,39861

Unitats

13,70 €

A013H000

0,97400

0,01461

Rend.: 1,000

0,69033
14,49684

Mà d'obra:

EG671113

2,41000
2,41000

6,78000
0,10384

Rend.: 1,000

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

Import

COST DIRECTE

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,57 €

Materials:
Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt

6,78000

13,80651

DESPESES AUXILIARS

Rend.: 1,000

6,92267

6,78000

COST DIRECTE

1,07000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...
u

6,78000 =

x

Subtotal...

Mà d'obra:
A012H000

1,000

Unitats
0,97400

2,05861

Unitats

BG631EA3

EG641177

COST DIRECTE

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

6,92267

Materials:

Import

Materials:

BG613020

46

PREU

DESPESES INDIRECTES 5,00%

A012H000

Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt

DESCRIPCIÓ

0,97867

Mà d'obra:

u

UA

19,57337

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

CODI
Mà d'obra:

0,11237

COST DIRECTE

EG611021

NÚM

Subtotal...
Subtotal...

BG611020

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI
Materials:
BG45D140

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

2,69000
2,69000

1,50%

2,69000
0,01719

COST DIRECTE

3,85333

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,19267
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

EG671133

4,04600

Rend.: 1,000

Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat
Unitats

8,20 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,030 /R x

26,21000 =

0,78630

A013H000

h

Ajudant electricista

0,016 /R x

22,49000 =

0,35984

Subtotal...

1,14614

NÚM

CODI
A012H000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

PREU

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

1,000

6,65000 =

x

DESPESES AUXILIARS

u

EHA1H2R4

BHUL3112

u

Làmpada led de 60/66 mm de diàmetre, amb casquet
E27, de 9 W de potència màxima i 230 V de tensió
d'alimentació, de >=800 lm de flux lluminós
(equivalència aproximada a 60 W incandescent), amb
una temperatura de color de 2200 a 2700 K i un grau
de rendiment del color Ra=80 a 85

1,14614

0,000

9,00000 =

x

6,65000
DESPESES AUXILIARS
6,65000

1,50%

6,65000
0,01719

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE

7,81333

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,39067

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,20400

Rend.: 1,000

Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís
polièster, i equip electrònic, muntada superficialment a
la paret. Estanca IP65. Inclou tub

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

Import

9,74000

9,74000

u

BHWA1000

u

Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís
polièster estanc IP65
Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials
amb tubs fluorescents

1,000

x

32,50000 =

32,50000

5,000

x

1,32000 =

6,60000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

39,10000
1,50%

u

h

Oficial 1a electricista

0,483 /R x

26,21000 =

12,65943

h

Ajudant electricista

0,483 /R x

22,49000 =

10,86267

Import

23,52210

23,52210

Materials:
BHQL23F1

u

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
assimètrica extensiva, de 94 W de potència, flux
lluminós de 12960 lm, amb equip elèctric regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66

1,000

380,00000 =

x

Subtotal...

380,00000

380,00000

39,10000
DESPESES AUXILIARS

1,50%

403,87493

DESPESES INDIRECTES 5,00%

20,19375

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EY021312
10,38 €

424,06868

Rend.: 1,000

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6
Unitats

380,00000
0,35283

COST DIRECTE

51,43541

Rend.: 1,000

Llumenera de tecnologia LED dee 60/66 mm de
diàmetre, amb casquet E27, de 9 W de potència
màxima i 230 V de tensió d'alimentació, de >=800 lm
de flux lluminós (equivalència aproximada a 60 W
incandescent), amb una temperatura de color de 2200
a 2700 K i un grau de rendiment del color Ra=80 a 85

Parcial

A013H000

2,44931

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu €

A012H000

48,98610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

424,07 €

Mà d'obra:

0,14610

COST DIRECTE

0,49431
10,38041

Rend.: 1,000

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
assimètrica extensiva, de 94 W de potència, flux
lluminós de 12960 lm, amb equip elèctric regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat

Subtotal...

Materials:
BHA1H2R0

u

EHQL23F1

51,44 €

Preu €

0,14610
9,88610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats
Unitats

1,50%

COST DIRECTE

Mà d'obra:

9,07 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
Unitats

Mà d'obra:

9,74000

Subtotal...
u

Subtotal...

EHA1NH2R4

9,74000

Materials:

Materials:
BG671133

48

Preu €

Parcial

Import

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,250 /R x

25,37000 =

6,34250

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

21,18000 =

2,11800

Subtotal...

8,46050

8,46050
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI
Materials:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0111000

m3

Aigua

0,001

x

1,78000 =

0,00178

B0521100

kg

0,505

x

0,10000 =

0,05050

B0521200

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,005

x

0,10000 =

0,00050

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

EY03B000

DESPESES AUXILIARS

0,05278
1,50%

0,05278
0,12691

COST DIRECTE

8,64019

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,43201

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,07220

19,13 €

Preu €

Parcial

Rend.: 1,000

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de
ciment 1:4

A0150000

h

Manobre especialista

21,91000 =

0,600 /R x

Subtotal...

Parcial

C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

13,14600

8,12000 =

0,600 /R x

DESPESES AUXILIARS

h

Oficial 1a paleta

0,200 /R x

25,37000 =

5,07400

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

21,18000 =

2,11800

Subtotal...

7,19200

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,001

92,13170 =

x

u

EY03C000

0,09213

0,09213
1,50%

0,09213
0,10788

COST DIRECTE

7,39201

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,36960

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,76161

Rend.: 1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de <= 60 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

Manobre especialista

Preu €

Parcial

21,91000 =

0,450 /R x

Subtotal...
h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

Manobre especialista

Parcial

Import

21,91000 =

0,700 /R x

Subtotal...

15,33700
15,33700

C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

8,12000 =

0,700 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,68400
5,68400

1,50%

8,12000 =

0,450 /R x

Subtotal...

0,23006
21,25106

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

EY03E000
9,85950

1,06255
22,31361

Rend.: 1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre
i fins a 350 mm de fondària
Unitats

41,44 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

3,65400
3,65400

5,68400

Import

9,85950
9,85950

15,33700

Maquinària:

14,34 €

Maquinària:
C200H000

22,31 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

h

0,91076
19,12595

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A0150000

18,21519

Preu €

Unitats
A0150000

DESPESES AUXILIARS

u

0,19719

Rend.: 1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

4,87200

Mà d'obra:

Subtotal...

EY03A000

1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Partides d'obra:
m3

4,87200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,19200

13,14600

4,87200

COST DIRECTE

Import

Mà d'obra:
A0122000

13,14600

Maquinària:

7,76 €

Preu €

Unitats

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
u

EY02131A

14,34446

Rend.: 1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària
Unitats

Subtotal...

D0701821

50

A0150000
3,65400
0,14789
13,66139
0,68307

h

Manobre especialista

1,300 /R x

21,91000 =
Subtotal...

28,48300
28,48300

28,48300

Maquinària:
C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

1,300 /R x

8,12000 =
Subtotal...

10,55600
10,55600

10,55600
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

52

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,42725

COST DIRECTE

41,43956

Rend.: 1,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

UA
u

FDKZHEC4

1,97331

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

CODI

39,46624

DESPESES INDIRECTES 5,00%

FDKZH9B4

NÚM

50,75 €

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter
Unitats

Preu €

Unitats

Preu €

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350 /R x

24,50000 =

8,57500

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

21,18000 =

7,41300

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,400 /R x

24,50000 =

9,80000

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

21,18000 =

8,47200

Import

Subtotal...

15,98800

BDKZH9B0

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

0,0032

x

37,20000 =

0,11904

1,000

x

31,99000 =

31,99000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

32,10904
1,50%

B0710150

t

BDKZHEC0

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

x

37,20000 =

0,19716

1,000

x

67,59000 =

67,59000

Subtotal...

COST DIRECTE

18,27200

67,78716

86,05916
4,30296

COST EXECUCIÓ MATERIAL

90,36212

Rend.: 1,000

6,89 €

32,10904
m

FG21RK1G

2,41684

COST EXECUCIÓ MATERIAL

67,78716

DESPESES INDIRECTES 5,00%

48,33686

DESPESES INDIRECTES 5,00%

18,27200

0,0053

15,98800

0,23982

COST DIRECTE

Import

Materials:

Materials:
t

Parcial

Mà d'obra:

Subtotal...

Mà d'obra:

B0710150

90,36 €

50,75370

Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a
canalització soterrada
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
u

FDKZHEB4

Rend.: 1,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

80,44 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,045 /R x

26,21000 =

1,17945

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

BG21RK10

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,400 /R x

24,50000 =

9,80000

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

21,18000 =

8,47200

Subtotal...

18,27200

m

Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix

1,020

BDKZHEB0

t
u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

0,0053
1,000

37,20000 =

x

58,14000 =

x

Subtotal...

18,27200

Subtotal...

0,19716

DESPESES AUXILIARS

58,14000

58,33716

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,30395

4,22280

4,22280
1,50%

4,22280
0,03456

COST DIRECTE

6,56131

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,32807

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,88937

58,33716
u

FGD1322E
COST DIRECTE

4,14000 =

x

Materials:
B0710150

2,30395

Materials:

76,60916
3,83046
80,43962

Rend.: 1,000

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra
Unitats

32,95 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,248 /R x

26,21000 =

6,50008

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013H000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA
UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant electricista

PREU
22,49000 =

0,248 /R x

Subtotal...

5,57752
12,07760

NÚM

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
21,18000 =

0,050 /R x

Subtotal...

12,07760

Materials:

1,05900
1,05900

1,05900

Maquinària:

BGD13220

u

BGYD1000

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm
Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000

x

15,05000 =

15,05000

1,000

x

4,07000 =

4,07000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,12000
1,50%

C1103331

h

C1313330

h

DESPESES INDIRECTES 5,00%

19,12000

16,59806

0,2657 /R x

55,23000 =

14,67461
31,27267

1,50%

0,01589

COST DIRECTE

32,34755

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,56894
m2

259,62 €

1,61738

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,96493

Rend.: 1,000

9,49 €

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95
% PM
Unitats

Preu €

Parcial

Unitats

Preu €

Parcial

Import

A0140000

h

Manobre

0,130 /R x

21,18000 =

2,75340

A0150000

h

Manobre especialista

0,220 /R x

21,91000 =

4,82020

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,316 /R x

26,21000 =

8,28236

A013H000

h

Ajudant electricista

0,316 /R x

22,49000 =

7,10684

Maquinària:

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

21,18000 =

5,29500

C133A0K0

Subtotal...

20,68420

Subtotal...
h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

7,57360

6,15000 =

0,220 /R x

Subtotal...

20,68420

42,16000 =

0,316 /R x

DESPESES AUXILIARS

13,32256

7,57360

1,35300
1,35300

Maquinària:
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

Import

Mà d'obra:

Mà d'obra:

h

31,27267

32,94770

Rend.: 1,000

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m
d'alçària i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau
de formigó

76,63000 =

DESPESES AUXILIARS

G2242111
u

0,2166 /R x

Subtotal...

31,37876

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FHM31F5A

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,18116

COST DIRECTE

C1504R00

54

1,50%

1,35300
0,11360

COST DIRECTE

9,04020

Materials:

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,45201

B064500C

m3

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,49221

BHM31F5A

u

BHWM3000

u

Subtotal...
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 4.0 m i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
Part proporcional d'accessoris per a bàculs

13,32256

0,242

x

58,04000 =

14,04568

1,000

x

158,84000 =

158,84000

1,000

x

40,05000 =

40,05000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

212,93568
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

m3

Unitats
Mà d'obra:

Preu €

212,93568

Rend.: 149,000

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,255 /R x

25,95000 =

0,04441

247,25270

A0140000

h

Manobre

1,005 /R x

21,18000 =

0,14286

33,96 €

Parcial

7,54 €

0,31026

259,61534

Rend.: 1,000

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

m3

G227U110

12,36264

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G222F123

13,32256

Subtotal...

0,18727

0,18727

Maquinària:
C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

1,005 /R x

71,42000 =

0,48173

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

0,495 /R x

60,12000 =

0,19973

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

1,005 /R x

69,13000 =

0,46628

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,495 /R x

43,38000 =

0,14411

Import

Subtotal...
Materials:

1,29185

1,29185
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,78000 =

0,08900

B03DU103

m3

Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200

x

4,68000 =

5,61600

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
Subtotal...

5,70500

32,80824

DESPESES INDIRECTES 5,00%

5,70500

1,64041

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE

7,18412

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,35921

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,54333

m3

G228U2R0

Rend.: 1,000

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

24,80 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Manobre especialista

21,91000 =

0,550 /R x

Subtotal...

12,05050

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,145 /R x

55,23000 =

8,00835

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,550 /R x

6,15000 =

3,38250

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

11,39085
1,50%

A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

25,95000 =

0,43250

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,91000 =

1,46067

Subtotal...

1,89317

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,500 /R x

44,79000 =

1,49300

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

1,000 /R x

6,34000 =

0,42267

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,200 /R x

43,38000 =

0,57840

Subtotal...
11,39085

2,49407

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,78000 =

0,08900

B031UR30

m3

Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 3 mm

1,200

x

25,20000 =

30,24000

Subtotal...

23,62211

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

30,32900

24,80321

COST DIRECTE

Rend.: 15,000

Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

Parcial

Import

m3

G31511C1

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

25,95000 =

0,43250

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,91000 =

1,46067

Subtotal...

1,89317

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,500 /R x

44,79000 =

1,49300

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

1,000 /R x

6,34000 =

0,42267

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,200 /R x

43,38000 =

0,57840
2,49407

B031U100

m3
m3

Aigua
Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

0,050
1,200

x
x

1,78000 =
23,61000 =
Subtotal...

A0140000

h

1,89317

75,20 €

Preu €

Parcial

Import

Manobre

21,18000 =

0,250 /R x

Subtotal...

5,29500
5,29500

5,29500

Materials:
B064100B

2,49407

m3

Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020

64,95000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,08900

28,42100

66,24900

66,24900
1,50%

COST DIRECTE

28,33200
28,42100

Rend.: 1,000

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió
Unitats

Materials:
B0111000

36,45205

Mà d'obra:

Maquinària:

Subtotal...

30,32900

1,73581

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,45 €

Preu €

Unitats

2,49407

34,71624

DESPESES INDIRECTES 5,00%
m3

1,89317

1,18111

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G228U200

Import

Materials:

0,18076

COST DIRECTE

Preu €

Maquinària:

12,05050
12,05050

36,45 €

Mà d'obra:

Import

Mà d'obra:

34,44865

Rend.: 15,000

Rebliment amb sorra reciclada de formigó, de 0 a 3 mm
en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Unitats

m3

G228510F

A0150000

56

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

66,24900
0,07943
71,62342
3,58117
75,20460
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
m3

G31511C3

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot
Unitats

79,49 €

Preu €

Parcial

NÚM

CODI
B064300B

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

PREU
1,020

64,61000 =

x

Import

Subtotal...

65,90220

65,90220

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

21,18000 =

0,440 /R x

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

9,31920
9,31920

m3

Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020

64,95000 =

x

Subtotal...

9,31920

DESPESES AUXILIARS

1,50%

m3

G31511H3

75,70799

DESPESES INDIRECTES 5,00%

3,78540

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,56383
74,84046

Rend.: 1,000

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
Unitats

0,13979

COST DIRECTE

0,07943

COST EXECUCIÓ MATERIAL

66,24900

65,90220

71,27662

DESPESES INDIRECTES 5,00%

66,24900

66,24900

1,50%

COST DIRECTE

Materials:
B064100B

58

79,13 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

21,18000 =

0,440 /R x

79,49339

Subtotal...

9,31920
9,31920

9,31920

Materials:
m3

G31511C4

Rend.: 1,000

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba
Unitats

88,22 €

Preu €

Parcial

B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020

64,61000 =

x

Import

Subtotal...

65,90220

65,90220

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

21,18000 =

0,200 /R x

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

4,23600
4,23600

h

Camió amb bomba de formigonar

168,37000 =

0,080 /R x

Subtotal...

4,23600

m3

Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020

64,95000 =

x

Subtotal...

13,46960

DESPESES AUXILIARS

m3

G9GA0002

66,24900

66,24900
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,76806

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:
B064100B

75,36119

DESPESES INDIRECTES 5,00%

13,46960
13,46960

0,13979

COST DIRECTE

Maquinària:
C1701100

1,50%

66,24900

79,12925

Rend.: 6,000

Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, de consistència tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients
Unitats

65,90220

94,02 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

0,06354

A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

25,95000 =

1,08125

84,01814

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

24,50000 =

8,16667

4,20091

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,91000 =

7,30333

88,21905

Subtotal...

16,55125

16,55125

Maquinària:
m3

G31511H1

Rend.: 1,000

Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

74,84 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
h

Manobre

0,250 /R x

21,18000 =
Subtotal...

Materials:

h

Regle vibratori per a formigonat de soleres

1,000 /R x

4,18000 =
Subtotal...

Unitats
A0140000

C2005U00

5,29500

0,69667

Materials:
B060U120

m3

B0A3UC10

kg

B0D21030

m

5,29500
5,29500

0,69667

Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica o tova i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,050

x

65,37000 =

68,63850

0,250

x

1,47000 =

0,36750

x

0,37000 =

1,85000

5,000

0,69667
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0D7UC02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA
UA
m2

DESCRIPCIÓ
Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

PREU
1,000

1,44000 =

x

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

1,44000

Subtotal...

72,29600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

72,29600

B060U330

m3

1,050

x

71,74000 =

75,32700

0,250

x

1,47000 =

0,36750

0,37000 =

1,85000

1,44000 =

1,44000

B0A3UC10

kg

Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
Clau acer

89,54392

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

5,000

x

4,47720

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000

x

94,02112

Subtotal...
m3

G9GA0004

Rend.: 6,000

Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o
tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

0,250 /R x

25,95000 =

1,08125

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

24,50000 =

8,16667

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,91000 =

7,30333

Import

Subtotal...

16,55125

4,18000 =
Subtotal...

B0A3UC10

0,69667

Cap de colla

1,000 /R x

25,95000 =

1,08125

h

Oficial 1a

4,000 /R x

24,50000 =

4,08333

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

21,18000 =

1,76500

A0150000

h

Manobre especialista

4,000 /R x

21,91000 =

3,65167

71,56800

kg

0,250

x

1,47000 =

0,36750

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

5,000

x

0,37000 =

1,85000

Maquinària:

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000

x

1,44000 =

1,44000

C1700002

h

C170AG00
C170AG10
C2005U00

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

Rend.: 6,000

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o
tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients
Unitats

Subtotal...

75,22550

1,000 /R x

10,23000 =

0,42625

h

1,000 /R x

80,80000 =

3,36667

h

Enllestidora de paviments de formigó

1,000 /R x

58,72000 =

2,44667

h

Regle vibratori per a formigonat de soleres

2,000 /R x

4,18000 =

0,34833

Preu €

Parcial

Subtotal...

4,62367

Materials:

97,09709

B060UU01

m3

B0813U01

kg

B0DZ1021

u

101,04 €

Import

Mà d'obra:

88,79000 =

x

1,500

x

1,23000 =

1,84500

Amortització d'encofrat per m3 de formigó en
paviments rígids, fixat amb clavilles

1,000

x

11,53000 =

11,53000

Subtotal...

h

Cap de colla

0,250 /R x

25,95000 =

1,08125

h

Oficial 1a

2,000 /R x

24,50000 =

8,16667

COST DIRECTE

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

21,91000 =

7,30333

DESPESES INDIRECTES 5,00%

16,55125

C2005U00

h

Regle vibratori per a formigonat de soleres

1,000 /R x

4,18000 =

0,69667

Import

16,55125

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,58125

6,58792

93,22950

1,050

A0112000

Subtotal...

6,58792

Formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, amb
300 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat
granític, inclòs transport a l'obra
Additiu superfluidificant per a formigó

A0121000

Maquinària:

10,58125

Equip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó
Estenedora de paviments de formigó

92,47342

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

h

68,16000 =

G9GA0006

Preu €

A0112000

x

COST DIRECTE

129,96 €

A0121000

1,050

75,22550

Rend.: 24,000

Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de
qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora,
vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
Unitats

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
Clau acer

Subtotal...

101,04404

Mà d'obra:

Materials:
m3

m3

16,55125

0,69667
0,69667

4,81162

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G9GA0012

Maquinària:
1,000 /R x

78,98450

96,23242

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Mà d'obra:

B060U310

0,69667

97,10 €

A0112000

Regle vibratori per a formigonat de soleres

78,98450

COST DIRECTE
Unitats

h

0,69667

Materials:
Subtotal...

C2005U00

60

106,60450

106,60450

123,77367
6,18868
129,96235
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

62

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
m3

G9GA0022

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 24,000

Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de
qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora,
vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

133,53 €

NÚM

CODI
C2005U00

UA
h

DESCRIPCIÓ
Regle vibratori per a formigonat de soleres

PREU
4,18000 =

2,000 /R x

Subtotal...

0,34833
6,58792

6,58792

Materials:
Unitats

Preu €

Parcial

Import

B060UU03

m3

B0813U01

kg

B0DZ1021

u

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

25,95000 =

1,08125

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

24,50000 =

4,08333

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

21,18000 =

1,76500

A0150000

h

Manobre especialista

4,000 /R x

21,91000 =

3,65167

Subtotal...

10,58125

94,63000 =

99,36150

Formigó HF-4,5 MPa de consistència plàstica, amb 375
kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític,
inclòs transport a l'obra
Additiu superfluidificant per a formigó

1,050

x

1,800

x

1,23000 =

2,21400

Amortització d'encofrat per m3 de formigó en
paviments rígids, fixat amb clavilles

1,000

x

11,53000 =

11,53000

Subtotal...

113,10550

113,10550

10,58125

Maquinària:
C1700002

h

1,000 /R x

10,23000 =

0,42625

1,000 /R x

80,80000 =

3,36667

C170AG00

h

Equip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó
Estenedora de paviments de formigó

C170AG10

h

Enllestidora de paviments de formigó

1,000 /R x

58,72000 =

2,44667

C2005U00

h

Regle vibratori per a formigonat de soleres

2,000 /R x

4,18000 =

0,34833

Subtotal...

COST DIRECTE

6,58792

m3

B0813U01

kg

B0DZ1021

u

m

GDG51457
6,58792

Preu €

Unitats

Parcial

91,79000 =

96,37950

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,010 /R x

24,50000 =

0,24500

1,700

x

1,23000 =

2,09100

A0140000

h

Manobre

0,010 /R x

21,18000 =

0,21180

Amortització d'encofrat per m3 de formigó en
paviments rígids, fixat amb clavilles

1,000

x

11,53000 =

11,53000

Subtotal...

110,00050

110,00050

127,16967

B064300C

m3

BG22TK10

m

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

6,35848
133,52815

Rend.: 24,000

Paviment de formigó HF-4,5, amb granular granític, de
qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora,
vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

Preu €

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

25,95000 =

1,08125

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

24,50000 =

4,08333

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

21,18000 =

1,76500

A0150000

h

Manobre especialista

4,000 /R x

21,91000 =

3,65167

Subtotal...

10,58125

Maquinària:

h

C170AG10

h

Enllestidora de paviments de formigó

x

64,61000 =

4,26426

1,050

x

2,19000 =

2,29950

Subtotal...

136,79 €

Import

Mà d'obra:

C170AG00

0,066

DESPESES AUXILIARS
Unitats

Equip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó
Estenedora de paviments de formigó

0,45680

Import

0,45680

Materials:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

7,38 €

x

DESPESES INDIRECTES 5,00%

C1700002

Rend.: 1,000

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

1,050

COST DIRECTE

m3

136,78840

Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340
kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític,
inclòs transport a l'obra
Additiu superfluidificant per a formigó

Subtotal...

G9GA0032

6,51373

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:
B060UU02

130,27467

DESPESES INDIRECTES 5,00%

10,23000 =

0,42625

1,000 /R x
1,000 /R x

80,80000 =

3,36667

1,000 /R x

58,72000 =

2,44667

m

GDG52457

10,58125

6,56376
1,50%

6,56376
0,00685

COST DIRECTE

7,02741

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,35137

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,37878

Rend.: 1,000

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I
Unitats

9,89 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,012 /R x

24,50000 =

0,29400

A0140000

h

Manobre

0,012 /R x

21,18000 =

0,25416

Subtotal...
Materials:

0,54816

0,54816
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NÚM
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PARTIDES D'OBRA

CODI
B064300C

m3

BG22TK10

m

UA

DESCRIPCIÓ
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,066

x

64,61000 =

4,26426

PREU

CODI
B064300C

m3

2,100

x

2,19000 =

4,59900

BG22TK10

m

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

GDG52657

8,86326
1,50%

NÚM

UA

DESCRIPCIÓ
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

PREU
0,099

x

64,61000 =

6,39639

4,200

x

2,19000 =

9,19800

Subtotal...

8,86326
0,00822

DESPESES AUXILIARS

15,59439
1,50%

COST DIRECTE

9,41964

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,47098

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,89062

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I
Unitats

13,42 €

Preu €

Parcial

m

GDG56477

Unitats

15,59439
0,00959
16,24350
0,81218
17,05568

Rend.: 1,000

Canalització amb sis tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Import

Mà d'obra:

21,88 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

A0121000

h

Oficial 1a

0,012 /R x

24,50000 =

0,29400

A0121000

h

Oficial 1a

0,014 /R x

24,50000 =

0,34300

A0140000

h

Manobre

0,012 /R x

21,18000 =

0,25416

A0140000

h

Manobre

0,014 /R x

21,18000 =

0,29652

Subtotal...

0,54816

Subtotal...

0,54816

Materials:

0,63952

0,63952

Materials:

B064300C

m3

BG22TP10

m

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,066

x

64,61000 =

4,26426

B064300C

m3

2,100

x

3,79000 =

7,95900

BG22TK10

m

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,22326
1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

m

x

64,61000 =

6,39639

6,300

x

2,19000 =

13,79700

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,63898

17,06 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,014 /R x

24,50000 =

0,34300

A0140000

h

Manobre

0,014 /R x

21,18000 =

0,29652

Subtotal...

0,63952

0,00959
1,04213

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

GDG5U010

21,88463

Rend.: 1,000

Canalització amb quatre tubs de polietilè doble capa de
diàmetre 160 mm amb guia interior i dau de
recobriment de formigó de 45x45 cm

20,19339

20,84250

34,55 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,018 /R x

24,50000 =

0,44100

A0140000

h

Manobre

0,018 /R x

21,18000 =

0,38124

Subtotal...
0,63952

1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats
Unitats

20,19339

COST DIRECTE

13,41862

Rend.: 1,000

Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

0,099

12,22326

12,77964

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GDG54477

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,00822

COST DIRECTE

Materials:

64

Materials:

0,82224

0,82224

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:

Data: 16/01/20

65

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B064300C

BG22TP10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

66

PARTIDES D'OBRA
UA
m3

DESCRIPCIÓ
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

PREU
0,250

64,61000 =

x

4,200

3,79000 =

x

DESPESES AUXILIARS

32,07050
1,50%

UA

DESCRIPCIÓ

32,07050

1,64525
34,55033

Rend.: 4,000

Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm,
IP-55, incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEPO
de Wago o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació
i ancoratge

m

GG21R91G

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

0,040 /R x

25,95000 =

0,25950

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

24,50000 =

6,12500

A013U001

h

Ajudant

0,500 /R x

21,36000 =

2,67000

Subtotal...
1,000

4,81000 =

x

Subtotal...

9,05450

4,81000

COST DIRECTE

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,035 /R x

26,21000 =

0,91735

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...
BG21R910

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,1 mm de gruix

4,81000

m

GG21T71J

0,69323

16,35 €

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

26,21000 =

7,86300

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

22,49000 =

3,37350

Subtotal...

11,23650

Import

2,04185

2,04185

x

3,82000 =

3,82000

1,000

x

0,35000 =

0,35000

0,87000 =

x

4,17000

0,88740
1,50%

0,88740
0,03063

COST DIRECTE

2,95988

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,14799

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,10787

Rend.: 1,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Unitats

5,31 €

Preu €

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,0037 /R x

25,95000 =

0,09602

A0121000

h

Oficial 1a

0,037 /R x

24,50000 =

0,90650

A013U001

h

Ajudant

0,050 /R x

21,36000 =

1,06800

Import

Import

Subtotal...

2,07052

2,07052

Materials:
BG21H710

m

BGW21000

u

11,23650

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

1,020

x

2,78000 =

2,83560

1,000

x

0,15000 =

0,15000

Subtotal...

Subtotal...

0,88740

Mà d'obra:

Materials:
1,000

1,020

DESPESES AUXILIARS
9,05450

Mà d'obra:

u

Parcial

Subtotal...

14,55773

Rend.: 1,000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment
Unitats

BGW15000

Preu €

A013H000

13,86450

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

3,11 €

Unitats

4,81000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

Rend.: 1,000

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N,
d'1,1 mm de gruix, amb unió encolada i com a
canalització soterrada

Materials:

BG151522

16,35380

Mà d'obra:

Mà d'obra:

u

0,77875

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,56 €

A0112000

GG151522

0,16855
15,57505

Materials:
Unitats

Caixa de derivació quadrada de PVC, de 100x100 mm,
IP-55

1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

32,90507

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

PREU

COST DIRECTE

0,01233

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

CODI

15,91800

COST DIRECTE

GG150005

NÚM

16,15250
DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

BG150015

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

GG21T91J

COST DIRECTE

5,05612

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,25281

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,30893

8,65 €

Preu €

Unitats
A0112000

h

Cap de colla

A0121000

h

A013U001

h

m

GG23R715

Parcial

Import

0,0044 /R x

25,95000 =

0,11418

Oficial 1a

0,044 /R x

24,50000 =

1,07800

Ajudant

0,050 /R x

21,36000 =

1,06800

Subtotal...

2,26018

BGW21000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

u

1,020

1,000

5,71000 =

x

0,15000 =

x

Subtotal...

m

GG23R515

Preu €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...
BG23R710

m

BGW23000

u

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

1,020

x

1,84000 =

1,87680

1,000

x

0,26000 =

0,26000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,97420

5,97420

8,23438
0,41172

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,64610

Rend.: 1,000

Preu €

Parcial

Oficial 1a electricista

0,035 /R x

26,21000 =

0,91735

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

m

GG23R815

1,50%

2,13680
0,03259
4,34229

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,21711

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,55941

Rend.: 1,000

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment
Unitats

5,00 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,043 /R x

26,21000 =

1,12703

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...

Subtotal...

2,04185

BG23R810

m

BGW23000

u

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

Import

2,25153

1,020

1,000

1,52000 =

x

0,26000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,04185

x

2,17000 =

2,21340

1,000

x

0,26000 =

0,26000

DESPESES AUXILIARS

1,55040

2,25153

2,47340
1,50%

2,47340
0,03377

COST DIRECTE

4,75870

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,23794

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,99664

0,26000
1,81040

1,50%

1,020

Subtotal...

Materials:

u

2,13680

Materials:

h

BGW23000

2,17290

COST DIRECTE

4,08 €

Mà d'obra:

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

2,17290

0,15000

A012H000

m

Import

Materials:

5,82420

COST DIRECTE

Unitats

BG23R510

Parcial

A013H000

2,26018

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

4,56 €

Mà d'obra:

Materials:
m

4,07702

Rend.: 1,000

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment
Unitats

Rend.: 1,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Mà d'obra:

BG21H910

68

1,81040
0,03063

COST DIRECTE

3,88288

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,19414

GG312224

m

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Unitats

Preu €

1,52 €

Parcial

Import

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:

Data: 16/01/20

69

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,21000 =

0,39315

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

22,49000 =

0,33735

Subtotal...

0,73050

NÚM

CODI
A013U001

UA
h

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

0,69000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

GG312254

1,50%

Subtotal...
0,73050

BG31X350

m

Cable elèctric de designació RZ1FAZ1-K (AS), tensió
0,6/1 kV, tripolar de 3x6 mm2 de secció, amb
conductors de coure flexible classe 5, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), coberta interna de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens de designació Z1,
armadura de fleix corrugat d'acer estanyat de
designació FA3 i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens de designació Z1

0,70380

1,45365

7,14000 =

x

Subtotal...

7,28280

7,28280

7,28280

1,44526
0,07226

COST DIRECTE

8,73645

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,51752

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,43682

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,17327

Rend.: 1,000

3,94 €
m

GG31X360
Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

Import

Subtotal...

1,94800

1,94800

Materials:
1,020

1,74000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

1,45365

COST DIRECTE

Unitats

GG31X350

0,64080

DESPESES INDIRECTES 5,00%

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

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

1,020

0,01096

Mà d'obra:

m

PREU
21,36000 =

0,030 /R x

Materials:

0,70380

0,70380

DESCRIPCIÓ
Ajudant

Materials:

BG312250

70

PARTIDES D'OBRA

CODI
Mà d'obra:

BG312220

Pàg.:

Data: 16/01/20

1,50%

0,02922
3,75202

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,18760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,93962

Rend.: 1,000

Preu €

9,17 €

A0112000

h

Cap de colla

0,003 /R x

25,95000 =

0,07785

h

Oficial 1a

0,030 /R x

24,50000 =

0,73500

A013U001

h

Ajudant

0,030 /R x

21,36000 =

0,64080

Subtotal...
BG31X360

m

Cable elèctric de designació RZ1FAZ1-K (AS), tensió
0,6/1 kV, tripolar de 3x10 mm2 de secció, amb
conductors de coure flexible classe 5, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), coberta interna de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens de designació Z1,
armadura de fleix corrugat d'acer estanyat de
designació FA3 i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens de designació Z1

1,020

10,87000 =

x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
Unitats

Preu €

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,003 /R x

25,95000 =

0,07785

A0121000

h

Oficial 1a

0,030 /R x

24,50000 =

0,73500

Import

Import

1,45365

1,45365

Materials:

Subtotal...

Mà d'obra:

Parcial

A0121000
1,77480

COST DIRECTE

Cable elèctric de designació RZ1FAZ1-K (AS), tensió
0,6/1 kV, tripolar de 3x6 mm2 de secció, amb
conductors de coure flexible classe 5, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), coberta interna de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens de designació Z1,
armadura de fleix corrugat d'acer estanyat de
designació FA3 i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens de designació Z1,
col·locat superficialment o en canal o safata

Unitats

13,17 €

Mà d'obra:

1,77480

1,77480

Rend.: 1,000

Cable elèctric de designació RZ1FAZ1-K (AS), tensió
0,6/1 kV, tripolar de 3x10 mm2 de secció, amb
conductors de coure flexible classe 5, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), coberta interna de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens de designació Z1,
armadura de fleix corrugat d'acer estanyat de
designació FA3 i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens de designació Z1,
col·locat superficialment o en canal o safata

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,08740

11,08740

11,08740

12,54105
0,62705
13,16810

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:

Data: 16/01/20

71

PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA
u

GG42439H

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

9,17350

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

Import

13,67150

1,000

86,27000 =

x

86,27000

1,000

0,41000 =

x

u

GGC13031

86,68000
1,50%

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,900 /R x

26,21000 =

23,58900

A013H000

h

Ajudant electricista

0,900 /R x

22,49000 =

20,24100

Unitats

u

BGWC1000

u

Grup electrògen de construcció insonoritzat, de 30 kVA
de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V
de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre
de control
Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens

43,83000

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

26,21000 =

13,10500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

17,60300

x

237,46000 =

15.493,80000 =

15.493,80000

1,000

x

80,29000 =

80,29000

DESPESES AUXILIARS

2,50%

Import

43,83000

15.574,09000
1,09575
15.619,01575

DESPESES INDIRECTES 5,00%

780,95079

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16.399,96654

GGC1N020

u

Suministre de enrotllador/desenrotllador motoritzat. Per
a 1 mànega de 120 m. de longitud, amb una secció de
5x16 mm². Amb una velocitat de enrotllat 20 m / min.
Construït mitjançant perfils tubulars electrosoldats.
Accionament format per:
- Armari elèctric metàl·lic protecció IP 65.
- Convertidor de freqüència per a accionament motor.
- Alimentació a 220V AC.
- Potència instal·lada 1,1 Kw.
- Activació mitjançant comandament a distància de RF
a 2 canals; o per dos polsadors situats a l'armari
elèctric.
Inclou certificat de cumpliment del RD 1215/97.

Rend.: 1,000

9.318,00 €

GHM31F5A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m
d'alçària i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau
de formigó

Rend.: 1,000

259,62 €

17,60300

237,46000

15.574,09000

COST DIRECTE

Import

Materials:
1,000

x

Subtotal...

5,02783

268,52 €

Preu €

1,000

86,68000

105,58440

Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

BGC13030

Mà d'obra:

u

16.399,97 €

A012H000

100,55657

DESPESES INDIRECTES 5,00%

BGW42000

12,78685
268,52390

Rend.: 1,000

Grup electrògen de construcció insonoritzat, de 30 kVA
de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V
de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre
de control, instal·lat

0,20507

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A
de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,26405
255,73704

Mà d'obra:

0,41000

COST DIRECTE

u

1,50%

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

u

DESPESES AUXILIARS

Materials:

Subtotal...

BG424CJH

72

PREU

Unitats
13,67150

Materials:

GG424CJH

DESCRIPCIÓ

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012H000

u

UA

DESPESES INDIRECTES 5,00%

A013H000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

CODI

COST DIRECTE

Unitats

u

NÚM

105,58 €

Mà d'obra:

BGW42000

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

BG42439H

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
1,000

x

0,41000 =
Subtotal...

0,41000
237,87000

237,87000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,316 /R x

26,21000 =

8,28236

A013H000

h

Ajudant electricista

0,316 /R x

22,49000 =

7,10684

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

21,18000 =

5,29500

Subtotal...

20,68420

20,68420

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:

Data: 16/01/20

73

PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA
h

DESCRIPCIÓ
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

PREU
42,16000 =

0,316 /R x

Subtotal...

CODI

UA
u

GHN15FC4

13,32256
13,32256

NÚM

13,32256

Materials:
B064500C

m3

BHM31F5A

u

BHWM3000

u

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 4.0 m i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
Part proporcional d'accessoris per a bàculs

0,242

x

58,04000 =

14,04568

1,000

x

158,84000 =

158,84000

1,000

x

40,05000 =

40,05000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

212,93568
1,50%

u

GHM3N1F5A

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120
LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 129 W de potència total, flux lluminós 9650
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000
h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

9,17350

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

22,49000 =

7,87150

212,93568

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,316 /R x

26,21000 =

8,28236

h

Ajudant electricista

0,316 /R x

22,49000 =

7,10684

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

21,18000 =

5,29500

Subtotal...

20,68420

Subtotal...
BHN15FC4

u

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120
LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 129 W de potència total, flux lluminós 9650
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000
h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

Import

1,000

x

1.400,70000 =

DESPESES AUXILIARS

42,16000 =
Subtotal...

u

GHN1N220

13,32256
13,32256

1.400,70000
1,50%

0,25568
70,90003

13,32256

1.488,90071

Rend.: 1,000

Suministri i instal·lació de perfil de tira LED en alumini
anodizat mes difusor opalino, de montatge superficial
per exterior. Inclos la part proporcional de elements de
subjecció.
Unitats

1.400,70000

1.418,00068

COST EXECUCIÓ MATERIAL
20,68420

17,04500

1.400,70000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Materials:

BHWM3000

17,04500

COST DIRECTE

Maquinària:
0,316 /R x

Import

Materials:

259,62 €

A013H000

BHM31F5A

Parcial

Subtotal...
Unitats

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

Preu €

h

Mà d'obra:

h

1.488,90 €

A012H000

259,61534

Rend.: 1,000

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 3,5
m d'alçària i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó

PREU
Rend.: 1,000

A013H000

12,36264

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Unitats

247,25270

DESPESES INDIRECTES 5,00%

B064500C

74

Mà d'obra:

0,31026

COST DIRECTE

C1504R00

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI
Maquinària:
C1504R00

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

28,85 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
m3

u

u

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 4.0 m i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
Part proporcional d'accessoris per a bàculs

0,242

1,000

58,04000 =

x

x

158,84000 =

14,04568

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

26,21000 =

1,31050

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

158,84000

Subtotal...

2,43500

2,43500

Materials:
1,000

40,05000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

212,93568
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

BHN1N120

40,05000
212,93568
0,31026
247,25270
12,36264
259,61534

m

Perfil per tira LED en alumini anodizat mes difusor
opalino, de montatge superficial per exterior, inclos kit
de instalació de la tira i conectors.

1,000

25,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

25,00000

25,00000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,00000
0,03653
27,47153
1,37358
28,84510

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:

Data: 16/01/20

75

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
u

GHT11122

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de
cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu superior,
per a 230 V de tensió i fixat a la paret
Unitats

NÚM

CODI

UA

118,42 €

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250 /R x

26,21000 =

6,55250

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250 /R x

22,49000 =

5,62250

Import

Subtotal...

12,17500

Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de
cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu superior,
per a 230 V de tensió
Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols

u

1,000

89,57000 =

x

u

K21GU027

12,17500

89,57000

1,000

10,85000 =

x

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE

A012H000

h

Oficial 1a electricista

4,000 /R x

26,21000 =

104,84000

h

Ajudant electricista

4,000 /R x

22,49000 =

89,96000

5,63888
118,41651

Rend.: 4,000

Programador electrònic d'encesa i apagat, col·locat

Preu €

Unitats

DESPESES AUXILIARS

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

24,50000 =

6,12500

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

21,36000 =

5,34000

Subtotal...
1,000

11,46500

288,33000 =

x

Subtotal...

288,33000

314,78 €
Import

u

K21H1121

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,060 /R x

26,21000 =

1,57260

h

Ajudant electricista

0,060 /R x

22,49000 =

1,34940

DESPESES AUXILIARS

288,33000

Import

h

Oficial 1a electricista

26,21000 =

0,150 /R x

u

K21H1641

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,93150
1,50%

2,92200
1,50%

2,92200
0,04383
2,96583

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,14829

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,11412

Rend.: 1,000

Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Unitats

88,06 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A0140000

h

Manobre

0,560 /R x

21,18000 =

11,86080

A0150000

h

Manobre especialista

1,125 /R x

21,91000 =

24,64875

Subtotal...

3,93150

Import

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A012H000

Parcial

A013H000

11,46500

4,19 €

Preu €

3,11 €

Preu €

Unitats

314,78475

Rend.: 1,000

Unitats

9,88610
207,60810

Mà d'obra:

14,98975

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació
muntada superficialment, quadrada, rectangular o
rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

194,80000
2,92200

Rend.: 1,000

Arrencada de llumenera interior encastada, a una
alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Subtotal...

299,79500

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

Import

197,72200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

288,33000

COST DIRECTE

K21GU022

1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Materials:
Programador electrònic d'encès i apagat

194,80000

COST DIRECTE

100,42000

Mà d'obra:

u

Parcial

112,77763

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BHTAU010

Preu €

A013H000

0,18263

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

207,61 €

Mà d'obra:

10,85000
100,42000

4,19000

Rend.: 1,000

Desmuntatge per a substitució d'armari metàl·lic de
peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x
fondo x alt), amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Subtotal...

Subtotal...

GHTAU010

PREU

Unitats

Materials:
u

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:

BHWT1000

76

PARTIDES D'OBRA

CODI

BHT11120

Pàg.:

Data: 16/01/20

41,75155

41,75155

Maquinària:
3,93150
0,05897

COST DIRECTE

3,99047

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,19952

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

1,125 /R x

16,13000 =

18,14625

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,500 /R x

46,69000 =

23,34500

Subtotal...

41,49125

41,49125
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

78

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

K21H2112

CODI
Altres:

UA

DESCRIPCIÓ

0,62627

A012M000

*

Elemento no encontrado

3,000

x

=

A013M000

*

Elemento no encontrado

1,500

x

=

4,19345

A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

88,06253

Rend.: 1,000

5,19 €

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100 /R x

26,21000 =

2,62100

A013H000

h

Ajudant electricista

0,100 /R x

22,49000 =

2,24900

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

4,87000
1,50%

0,07305
0,24715

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,19020

Rend.: 1,000

192,09 €

Preu €

u

4,87000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

Import

182,94000 =

x

230,50650

Rend.: 1,000

39,95 €

Controlador DALI per a regulació i control de 2 grups
de llums, disseny de classe II, sortida ajustable amb
potenciometre, amb alimentació i sortida de bus,
protecció IP67, consum en standby <0.5 W, vida útil
=>50000h muntat i connectat
Unitats

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

9,17350

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

22,49000 =

7,87150

Subtotal...
BHV3N001

u

Controlador DALI per a regulació i control de 2 grups
de llums, disseny de classe II, sortida ajustable amb
potenciometre, amb alimentació i sortida de bus,
protecció IP67, consum en standby <0.5 W, vida útil
=>50000h muntat i connectat

182,94000

182,94000

Import

17,04500

17,04500

Materials:
1,000

21,00000 =

x

Subtotal...
Subtotal...

10,97650

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:

Materials:
1,000

219,53000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

KHV3N001

4,94305

Controlador DALI per a regulació i control d'1 grup de
llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col.locar
en carril DIN, muntat i connectat

Controlador DALI per a regulació i control d'1 grup de
llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col.locar
en carril DIN

=

Subtotal...

Import

COST DIRECTE

Unitats
u

1,50  S/

COST DIRECTE
Unitats

KHV31100

PREU

83,86907

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Desmuntatge de llumenera interior instal·lada
superficialment, a una alçària <= 3 m, amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

NÚM

Mà d'obra:

BHV31100

Pàg.:

Data: 16/01/20

21,00000

21,00000

21,00000

182,94000

Altres:
A012M000

*

Elemento no encontrado

3,000

x

=

COST DIRECTE

A013M000

*

Elemento no encontrado

1,500

x

=

DESPESES INDIRECTES 5,00%

A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,94725

Rend.: 1,000

8,72 €

1,50  S/
Subtotal...

COST DIRECTE

182,94000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

9,14700

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

KHV31200

192,08700

230,51 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
BHV31200

u

Controlador DALI per a regulació i control de 2 grups
de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN

1,000

x

Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre
90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim
Unitats

Preu €

1,90225

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

25,37000 =

0,100 /R x

Subtotal...

2,53700
2,53700

2,53700

Materials:

Rend.: 1,000

Controlador DALI per a regulació i control de 2 grups
de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a
col.locar en carril DIN, muntat i connectat

m

KY311620

38,04500

219,53000 =

Subtotal...

219,53000

219,53000

BD13162B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 1 m, per a encolar

1,000

5,73000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

219,53000

5,73000

5,73000
1,50%

5,73000
0,03806

COST DIRECTE

8,30506

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,41525
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

80

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

SE23S110

u

SE23S112

u

SE23S210

Pericó prefabricat de formigó o polipropilé reforçat
model A1 per a canalitzacions elèctriques subterrànies
BT i MT, segons norma de la companyia de distribució
elèctrica, dimensions interiors 0,905 x 0,815 m, 1m de
profunditat, dimensions boca 0,625 x 0,535 m, inclou
subministrament i col·locació.

Rend.: 1,000

Pericó prefabricat de formigó o polipropilé reforçat
model A2 per a canalitzacions elèctriques subterrànies
BT i MT, segons norma de la companyia de distribució
elèctrica, dimensions interiors 1,450 x 0,900 m, 1m de
profunditat, dimensions boca 1,170 x 0,620 m, inclou
subministrament i col·locació.

Rend.: 1,000

Marc i tapa de fosa dúctil, de resistència B-125 segons
UNE-EN 124, de dimensions 0,720 x 0,620 m i pas
lliure de 0,675 x 0,580 m per a pericó model A1,
segons norma de la companyia de distribució elèctrica.,
inclou subministrament i col·locació, completament
acabat.

Rend.: 2,000

8,72031

457,38 €

NÚM

CODI
A0112000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Cap de colla

0,500 /R x

25,95000 =

6,48750

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

24,50000 =

12,25000

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,91000 =

10,95500

Subtotal...
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

B071U005

m3

BDKZE211

u

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Marc i tapa de fosa dúctil, de resistència D-400 segons
UNE-EN 124, de dimensions 0,72 x 0,62 m per a pericó
model A1, segons norma de la companyia de
distribució elèctrica.

Parcial

Cap de colla

0,500 /R x

25,95000 =

6,48750

h

Oficial 1a

1,000 /R x

24,50000 =

12,25000

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,91000 =

10,95500

Import

Subtotal...
43,88000 =

0,200 /R x

Subtotal...

u

94,55000 =

2,36375

1,000

x

286,59000 =

286,59000

288,95375

29,69250

u

SE23S212
29,69250

4,38800
4,38800

4,38800

0,025

x

94,55000 =

2,36375

1,000

x

152,46000 =

152,46000

4,38800

16,15171
339,18596

Rend.: 1,000

Marc i tapa de fosa dúctil, de resistència B-125 segons
UNE-EN 124, de dimensions 1,240 x 0,720 m i pas
lliure de 1,140 x 0,615 m per a pericó model A2,
segons norma de la companyia de distribució elèctrica.,
inclou subministrament i col·locació, completament
acabat.
Unitats

288,95375

323,03425

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:

BDKZE210

x

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Maquinària:

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Marc i tapa de fosa dúctil, de resistència B-125 segons
UNE-EN 124, de dimensions 0,72 x 0,62 m per a pericó
model A1, segons norma de la companyia de
distribució elèctrica.

4,38800

COST DIRECTE
Preu €

h

m3

29,69250

4,38800

0,025

Subtotal...

A0121000

B071U005

29,69250

Materials:

198,35 €

A0112000

Camió grua de 5 t

43,88000 =

0,200 /R x

Subtotal...
809,27 €

Mà d'obra:

h

PREU

Maquinària:

Unitats

C1503U10

Pàg.:

Data: 16/01/20

280,12 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

25,95000 =

12,97500

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

24,50000 =

24,50000

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,91000 =

21,91000

Subtotal...

59,38500

59,38500

Maquinària:
Subtotal...

154,82375

154,82375

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

43,88000 =

0,200 /R x

Subtotal...

8,77600
8,77600

8,77600

Materials:
COST DIRECTE

188,90425

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
SE23S211

u

m3

BDKZE212

u

339,19 €

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Marc i tapa de fosa dúctil, de resistència B-125 segons
UNE-EN 124, de dimensions 1,24 x 0,72 m per a pericó
model A2, segons norma de la companyia de
distribució elèctrica.

0,035

x

94,55000 =

3,30925

1,000

x

195,31000 =

195,31000

Subtotal...

COST DIRECTE
Unitats

Mà d'obra:

198,34946

Rend.: 2,000

Marc i tapa de fosa dúctil, de resistència D-400 segons
UNE-EN 124, de dimensions 0,720 x 0,620 m i pas
lliure de 0,675 x 0,580 m per a pericó model A1,
segons norma de la companyia de distribució elèctrica.,
inclou subministrament i col·locació, completament
acabat.

B071U005

9,44521

Preu €

Parcial

Import

DESPESES INDIRECTES 5,00%

198,61925

198,61925

266,78025
13,33901
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81

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

SE23S213

280,11926

Rend.: 1,000

Marc i tapa de fosa dúctil, de resistència D-400 segons
UNE-EN 124, de dimensions 1,240 x 0,720 m i pas
lliure de 1,140 x 0,615 m per a pericó model A2,
segons norma de la companyia de distribució elèctrica.,
inclou subministrament i col·locació, completament
acabat.
Unitats

NÚM

CODI

UA

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

25,95000 =

12,97500

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

24,50000 =

24,50000

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,91000 =

21,91000

Subtotal...

59,38500

m

Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.

SE51S016

m

Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.

Rend.: 1,000

4,30 €

SE51S020

m

Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.

Rend.: 1,000

6,61 €

SE51S100

m

Neteja i mandrinada de conductes elèctrics existents

Rend.: 1,000

1,89 €

SEA4S020

u

Subministrament
i
muntatge
d'empalmament
termoretràctil per a circuit RV 3x1x95+1x50mm2 0,6/1
kV

Rend.: 1,000

45,00 €

SEA5S010

u

Connexió de circuit soterrat RV 4x1x50mm2 0,6/1kV a
terminal, muntat.

Rend.: 1,000

29,45 €

SEA5S020

u

Connexió fins circuit soterrat RV 3x1x95+1x50mm2
0,6/1kV a terminal, muntat.

Rend.: 1,000

29,61 €

431,23526

SEA5S030

u

Connexió de circuit soterrat RV 3x1x150+1x95mm2
0,6/1kV a terminal, muntat.

Rend.: 1,000

30,07 €

410,38 €

SEA5S040

u

Connexió de circuit soterrat RV 3x1x240+1x150mm2
0,6/1kV a terminal, muntat.

Rend.: 1,000

33,45 €

SEA5S100

u

Connexió circuit aeri RZ 3x150/80mm2 0,6/1 kV amb
terminal. Subministre i muntatge.

Rend.: 1,000

26,77 €

SEA5S110

u

Connexió circuit aeri RZ 3x95/54,6mm2 0,6/1 kV amb
terminal. Subministre i muntatge.

Rend.: 1,000

24,22 €

SEA5S120

u

Connexió circuit aeri RZ 3x50/54,6mm2 0,6/1 kV amb
terminal. Subministre i muntatge.

Rend.: 1,000

24,19 €

SEA6S010

u

Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en
suport o façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de
cables i empalmament de conductors fins a secció RZ
3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2
0,6/1kV, muntada.

Rend.: 1,000

325,88 €

SEA7S010

u

Conjunt d'amarrament doble amb neutre portant per a
cable trenat de baixa tensió, per a seccions de fins a
RZ 3x150/80 mm2 0,6/1kV, muntat.

Rend.: 1,000

54,49 €

Import

59,38500

Maquinària:
h

Camió grua de 5 t

43,88000 =

0,200 /R x

Subtotal...

8,77600
8,77600

8,77600

Materials:
B071U005

m3

BDKZE213

u

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Marc i tapa de fosa dúctil, de resistència D-400 segons
UNE-EN 124, de dimensions 1,24 x 0,72 m per a pericó
model A2, segons norma de la companyia de
distribució elèctrica.

0,035

x

94,55000 =

3,30925

1,000

x

339,23000 =

339,23000

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

SE23S320

u

u

Construcció arqueta cega per a tir de línia subterrània
de baixa o mitja tensió, de 1,20m x 1,00m de mides
interiors, fins a 1,00m de fondària, d'acord amb les
prescripcions tècniques de la companyia titular,
totalment acabada i plena de sorra

Rend.: 1,000

Construcció arqueta cega per a tir de línia subterrània
de baixa o mitja tensió, de 1,80m x 1,00m de mides
interiors, fins a 1,00m de fondària, d'acord amb les
prescripcions tècniques de la companyia titular,
totalment acabada i plena de sorra

Rend.: 1,000

342,53925

PREU

SE51S012

431,24 €

Preu €

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Mà d'obra:

SE23S310

82

PARTIDES D'OBRA

CODI

C1503U10

Pàg.:

Data: 16/01/20

342,53925

410,70025
20,53501

498,32 €

SE32N020

u

Pal de formigó 9/250. Inclòs subministrament,
transport, tub pvc PG-13, excavació en qualsevol tipus
de terreny, formigonat, armat i hissat.

Rend.: 1,000

730,90 €

SE32S020

u

Pal de formigó 9/400. Inclòs subministrament,
transport, tub pvc PG-13, excavació en qualsevol tipus
de terreny, formigonat, armat i hissat.

Rend.: 1,000

809,90 €

3,70 €

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:

Data: 16/01/20

83

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

Data: 16/01/20

84

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
u

SEA7S020

DESCRIPCIÓ

PREU

Conjunt d'amarrament simple amb neutre portant per a
cable trenat de baixa tensió, per a seccions de fins a
RZ 3x150/80 mm2 0,6/1kV, muntat.

Rend.: 1,000

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

29,45 €

12,17500

BG121E00

u

BGW12000

u

Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
360x360x210 mm
Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

1,000

x

59,61000 =

59,61000

1,000

x

6,81000 =

6,81000

u

Ancoratge en pared per a conductors aèris de Baixa
Tensió. Muntat.

Rend.: 1,000

51,88 €

SED1S010

u

Elèctrode i pat caixes i armaris distribució línia
subterrània BT

Rend.: 1,000

102,72 €

SED1S020

u

Elèctrode i pat neutre BT en suport formigó

Rend.: 1,000

200,24 €

COST DIRECTE

SED1S030

u

Elèctrode i pat neutre BT en suport metàl·lic

Rend.: 1,000

185,33 €

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Elèctrode i pat suport metàl·lic MT zona normal

Rend.: 1,000

105,72 €

SED1S050

u

Elèctrode i pat suport metàl·lic MT pública concurrència

Rend.: 1,000

567,14 €

SED1S060

u

Elèctrode i pat suport MT amb elements de maniobra

Rend.: 1,000

584,25 €

SED1S070

u

Elèctrode i pat suport conversió a centre de
transformació

Rend.: 1,000

589,35 €

SED1S080

u

Conjunt addicional de pica

Rend.: 1,000

139,30 €

SEZ1TRC1

u

Identificació i tall de cable subterrani en qualsevol
tensió

Rend.: 1,000

56,49 €

SEZ1TRCS

u

Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en
una longitud màxima de 500m

Rend.: 1,000

518,38 €

Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.

Rend.: 1,000

0,18263
78,77762

3,57 €

4,52 €

P- 2

u

EG12N010

3,93888
82,71651

Rend.: 1,000

Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
dimensions 448x280x160 mm amb porta, montada
supercicialment. Nombre de fileres:1; nombre de
moduls 12.
Accessoris inclosos amb el envolvent 1 bloc de
terminals 4 orificis
1 kit de marcat
1 placa per a control de polsador
1 tira de cables
1 bloc de terminals 16 orificis
1 suport de bloc de terminals
Unitats

79,67 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
3,35 €

A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

0,250 /R x

26,21000 =

6,55250

0,250 /R x

22,49000 =

5,62250

Subtotal...

ST24S110

m

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència
a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.

ST24S120

m

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència
a compressió de 250 N, d'3,2 mm de gruix, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.

Rend.: 1,000

Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
360x360x210 mm i muntada superficialment

Rend.: 1,000

u

1,50%

66,42000

12,17500

12,17500

Materials:
Rend.: 1,000

EG121E02

66,42000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

m

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

SED1S040

12,17500

Materials:

SEA7S100

ST24S010

P- 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

BG12N010

u

BGW12000

u

Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
dimensions 448x280x160 mm amb porta, montada
supercicialment. Nombre de fileres:1; nombre de
moduls 12.
Accessoris inclosos amb el envolvent 1 bloc de
terminals 4 orificis
1 kit de marcat
1 placa per a control de polsador
1 tira de cables
1 bloc de terminals 16 orificis
1 suport de bloc de terminals
Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

1,000

x

56,71000 =

56,71000

1,000

x

6,81000 =

6,81000

Subtotal...

Unitats

82,72 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250 /R x

26,21000 =

6,55250

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250 /R x

22,49000 =

5,62250

Import

DESPESES AUXILIARS

63,52000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

63,52000
0,18263
75,87762
3,79388
79,67151

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:

Data: 16/01/20

85

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
u

EG134801

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i
encastada

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

24,63 €

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100 /R x

26,21000 =

2,62100

A013H000

h

Ajudant electricista

0,080 /R x

22,49000 =

1,79920

Import

Subtotal...

4,42020

1,000

18,97000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,42020

P- 6

u

EG151211

18,97000
1,50%

18,97000

Rend.: 1,000

5,86 €

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

Preu €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,21000 =

3,93150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...
BG151211

1,17283

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000

24,62933

Rend.: 1,000

Trasllat i muntatge del quadre de senyals a nova
ubicació. Totalment muntat, provat i en funcionament.
Unitats

Subtotal...

207,61 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

4,000 /R x

26,21000 =

104,84000

A013H000

h

Ajudant electricista

4,000 /R x

22,49000 =

89,96000

Subtotal...

194,80000
1,50%

P- 7

u

EG151212

194,80000
2,92200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

5,05600

0,45000
0,45000

1,50%

0,45000
0,07584

COST DIRECTE

5,58184

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,27909

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,86093

Rend.: 1,000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm,
amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
Unitats

DESPESES AUXILIARS

5,05600

0,45000 =

x

DESPESES AUXILIARS
u

Parcial

Materials:

23,45650

COST EXECUCIÓ MATERIAL

72,65555

Mà d'obra:

0,06630

DESPESES INDIRECTES 5,00%

3,45979

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

18,97000

COST DIRECTE

EG13N010

0,01826
69,19576

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Materials:
Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i
per a encastar

1,50%

COST DIRECTE
Unitats

u

PREU
DESPESES AUXILIARS

Mà d'obra:

P- 4

86

PARTIDES D'OBRA

CODI

BG134801

Pàg.:

Data: 16/01/20

9,21 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

197,72200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,21000 =

3,93150

9,88610

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

22,49000 =

3,37350

207,60810

Subtotal...

7,30500

7,30500

Materials:
P- 5

u

EG146J01

Rend.: 1,000

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica
amb porta, per a quatre fileres de catorze mòduls i
encastada

Preu €

Unitats

BG151212

u

BGW15000

u

72,66 €
Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,025 /R x

26,21000 =

0,65525

A013H000

h

Ajudant electricista

0,025 /R x

22,49000 =

0,56225

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000

x

1,01000 =

1,01000

1,000

x

0,35000 =

0,35000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,36000
1,50%

1,36000
0,10958

COST DIRECTE

8,77458

Materials:

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,43873

BG146J01

u

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,21330

BGW14000

u

Subtotal...
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica
amb porta, per a quatre fileres de catorze mòduls i per
a encastar
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,21750

1,000

x

66,56000 =

66,56000

1,000

x

1,40000 =

1,40000

Subtotal...

67,96000

1,21750

67,96000

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:

Data: 16/01/20

87

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 8

CODI

UA
u

EG151512

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

14,05 €

A012H000

h

A013H000

h

Preu €

Parcial

Import

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

26,21000 =

7,86300

Ajudant electricista

0,150 /R x

22,49000 =

3,37350

Subtotal...

11,23650

11,23650

Materials:
BG151512

u

BGW15000

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000

x

1,63000 =

1,63000

1,000

x

0,35000 =

0,35000
1,98000

1,50%

COST DIRECTE

0,66925
14,05430

Rend.: 1,000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-67, muntada
superficialment

16,69 €

Preu €

Unitats

1,98000

13,38505

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,300 /R x

24,50000 =

7,35000

A013U001

h

Ajudant

0,150 /R x

21,36000 =

3,20400

Subtotal...

10,55400

10,55400

Materials:
u

BGW15000

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-67 i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000

x

4,99000 =

4,99000

1,000

x

0,35000 =

0,35000

Subtotal...

5,34000

COST DIRECTE

0,79470

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

16,68870

Rend.: 1,000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment
Unitats

16,69 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,300 /R x

5,34000

15,89400

DESPESES INDIRECTES 5,00%

EG15T532

DESCRIPCIÓ
Ajudant

88

PREU
21,36000 =

0,150 /R x

24,50000 =

7,35000

Import

3,20400
10,55400

10,55400

Materials:
BG151532

u

BGW15000

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000

x

4,99000 =

4,99000

1,000

x

0,35000 =

0,35000

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,16855

DESPESES INDIRECTES 5,00%

BG15N001

UA
h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

u

CODI
A013U001

COST DIRECTE

Subtotal...

EG15N001

NÚM

Subtotal...

Mà d'obra:

P- 10

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P- 9

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

5,34000

5,34000

15,89400
0,79470
16,68870

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:

Data: 16/01/20

89

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 11

Pàg.:

Data: 16/01/20

90

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
u

EG1AN010

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Modificació del CGBT:
- Linea 1 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA.
Clase AC.

7.519,68 €

NÚM

CODI
BG1AN010

UA
u

DESCRIPCIÓ
Modificació del CGBT:
- Linea 1 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA.
Clase AC.

PREU
1,000

x

6.772,00000 =

6.772,00000

- Linea 2 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA.
Clase AC.

- Linea 2 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA.
Clase AC.

- Línea: SERVEIS PUBLICS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase
AC.

- Línea: SERVEIS PUBLICS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase
AC.

- Línea: Enllumenat EMBARCDOR I JARDINS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase
AC.

- Línea: Enllumenat EMBARCDOR I JARDINS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase
AC.

- Línea: ETAP FUTURA
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase
AC.

- Línea: ETAP FUTURA
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase
AC.

I tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com
resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec
d'especificacions tècniques.

I tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com
resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec
d'especificacions tècniques.

Subtotal...

totalment muntat, inclou proves i posada en servei
Unitats

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

8,000 /R x

26,21000 =

209,68000

A013H000

h

Ajudant electricista

8,000 /R x

22,49000 =

179,92000

Subtotal...

389,60000

6.772,00000

6.772,00000

Import

Mà d'obra:

Materials:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
389,60000

7.161,60000
358,08000
7.519,68000

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:

Data: 16/01/20

91

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 12

CODI
EG1BNB52

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

92

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Suministri i instal·lació de quadre electric per
conmutació entre el GE i el QGBT per 4 lineas que
alimenten el quadres de: QCPAM1; QCPDM1;
QCPDF1; QCPBD1
Format per:
4 Commutadors modulars motoritzats automatics amb
comunicació 230/400 VAC:
- 2 de 4x40A
- 1 de 4x63A
- 1 de 4x100A
4 Platines de pontejat 4 pols 63 a 125A
4 tomes de tensió per les pletines (2 peces)
4 contattes auxiliars de 3 posicions
Display extern de control i visualització
1 Interruptor magnetotèrmic IV 40 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 50 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 100 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 32A
1 Interruptor de tall en carga de 40A
1Interruptor de tall en carga de 50A
1 Interruptor de tall en carga de 100A
1 Interruptor de tall en carga de 32A
2 Interruptors diferencials tetrapolar de 40A classe AC
selectiu i sensibilitat 300mA.
1 Relé diferencial de 100A classe AC selectiu i
sensibilitat 300mA.
1 Interruptor diferencial tetrapolar de 63A classe AC
selectiu i sensibilitat 300mA.
Mes un sistema de control controlador:
- Tipus M340 Independent.
- Mòduls E/ S: 16 DI 24Vcc, 16 DO 24Vcc. Tots els
senyals cablejades a bornes.
- Connexions: ModBus TCP / IP, Ethernet IP
- Inclou:
- Rack PLC de 8 posicions
- CPU gamma M340
- Mòduls d'E / S.
- Font d'alimentació
- Contactors 50 A, 100 A i 165 A.
Tot muntat en Armari de polièster de 1600x800x500
mm, amb tapa fixa, muntat superficialment IP 67
Amb la part proporcional de accesoris per el seu
correcte montatge i cablejat intern.
Instal·lat a la galeria d'acces a la presa, provat i en
funcionament.
El preu inclou:
- Subministrament de materials
- Subministrament i muntatge en armari elèctric IP66
- programació PLC
- Disseny esquemes elèctrics
- Gestió de projecte.
- Posada en marxa ON Site

PREU
Rend.: 1,000

NÚM

CODI

P- 13

EG1N220F

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

24.748,00 €
u

Rend.: 1,000

Centralització de comptadors elèctrics vertical d'un
mòdul, per a 2 comptadors monofàsics, muntada
Unitats

403,90 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,260 /R x

26,21000 =

6,81460

A013H000

h

Ajudant electricista

0,260 /R x

22,49000 =

5,84740

Subtotal...

12,66200

12,66200

Materials:
BG1N2200

u

BGW1N000

u

Centralització de comptadors vertical d'un mòdul per a
2 comptadors monofàsics
Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

1,000

x

347,36000 =

347,36000

1,000

x

24,45000 =

24,45000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

371,81000
1,50%

0,18993

COST DIRECTE

384,66193

DESPESES INDIRECTES 5,00%

19,23310

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 14

u

EG1PN010

403,89503

Rend.: 1,000

Suministrament i instal·lació de caixa de protecció i
mesura CPM, de fins a 63 A d'intensitat, per 2
comptadors trifàsics, instal·lada en l'interior de fornícula
mural. Formada per una envoltant aïllant, precintable,
autoventilada i amb espiell de material transparent
resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a
instal·lació encastada. Inclús equip complert de
mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles
per a protecció de la derivació individual. Normalitzada
per l'empresa subministradora. Segons UNE-EN
60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en
UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció IP 43
segons UNE 20324 i IK 09 segons UNE-EN 50102.
Unitats

371,81000

488,15 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,000 /R x

25,37000 =

25,37000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

2,000 /R x

26,21000 =

52,42000

A013H000

h

Ajudant electricista

2,000 /R x

22,49000 =

44,98000

A0160000

h

1,000 /R x

20,92000 =

20,92000

Peó

Subtotal...
Materials:

143,69000

143,69000

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
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93

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG1PN010

BG21U112

BG21U162

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

94

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Caixa de protecció i mesura CPM, de fins a 63 A
d'intensitat, per 2 comptadors trifàsics, formada per una
envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a l'acció dels
raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús
equip complert de mesura, borns de connexió, bases
tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació
individual. Normalitzada per l'empresa subministradora.
Segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons
s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció
IP 43 segons UNE 20324 i IK 09 segons UNE-EN
50102.
Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris
Tub rígid de PVC de 160 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

m

m

PREU
1,000

304,67000 =

x

304,67000

NÚM
P- 16

1,000

3,000

2,48000 =

x

3,97000 =

x

1,50%

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,047 /R x

26,21000 =

1,23187

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

BG212910

m

BGW21000

u

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

2,35637

1,020

x

1,59000 =

1,62180

1,000

x

0,15000 =

0,15000

Import

2,15535
23,24527

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...

2,17290

1,020

x

0,71000 =

0,72420

1,000

x

0,15000 =

0,15000

DESPESES AUXILIARS

0,87420
1,50%

1,77180

COST DIRECTE

4,12817

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,20641

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,33458

m

EG21H71J

Rend.: 1,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

5,37 €

Preu €

Parcial

0,87420
0,03259

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,037 /R x

26,21000 =

0,96977

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...
2,17290

Materials:

Subtotal...

1,77180

488,15062

3,23 €

Preu €

2,35637

319,06000

Unitats
Unitats

u

Preu €

Materials:

P- 17

BGW21000

4,33 €

A012H000

464,90535

Rend.: 1,000

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

Subtotal...
319,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

PREU
Rend.: 1,000

A013H000

11,91000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

BG212710

m

EG21291H

DESCRIPCIÓ

Subtotal...

2,48000

COST DIRECTE

m

UA

Unitats

DESPESES AUXILIARS

EG21271H

CODI

Mà d'obra:

Subtotal...

P- 15

Pàg.:

Data: 16/01/20

2,09427

2,09427

Materials:
BG21H710

m

BGW21000

u

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

1,020

x

2,78000 =

2,83560

1,000

x

0,15000 =

0,15000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,98560
1,50%

2,98560
0,03141

COST DIRECTE

3,07969

COST DIRECTE

5,11128

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,15398

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,25556

3,23368

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,36685

COST EXECUCIÓ MATERIAL

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
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95

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 18

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

96

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
m

EG21H81H

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

6,87 €

Preu €

Unitats

Parcial

NÚM
P- 20

CODI

UA
m

EG21HA1H

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Import

10,96 €

Preu €

Unitats

Mà d'obra:

Parcial

Import

Mà d'obra:

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,043 /R x

26,21000 =

1,12703

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,052 /R x

26,21000 =

1,36292

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...

2,25153

Subtotal...

2,25153

Materials:

2,48742

2,48742

Materials:

BG21H810

m

BGW21000

u

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

1,020

x

4,06000 =

4,14120

BG21HA10

m

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BGW21000

u

Subtotal...

P- 19

Pàg.:

Data: 16/01/20

m

EG21H91J

4,29120

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

1,020

x

7,65000 =

7,80300

1,000

x

0,15000 =

0,15000

Subtotal...

4,29120

COST DIRECTE

6,54273

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,32714

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,86987

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

8,70 €

Preu €

Unitats

Parcial

P- 21

m

EG21HA1J

0,52202
10,96244

10,88 €

Preu €

Unitats

7,95300

10,44042

Rend.: 1,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Import

Mà d'obra:

7,95300

Parcial

Import

Mà d'obra:

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,044 /R x

26,21000 =

1,15324

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,049 /R x

26,21000 =

1,28429

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...

2,27774

Subtotal...

2,27774

Materials:

2,40879

2,40879

Materials:

BG21H910

m

BGW21000

u

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

1,020

x

5,71000 =

5,82420

BG21HA10

m

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BGW21000

u

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,97420
1,50%

5,97420

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

1,020

x

7,65000 =

7,80300

1,000

x

0,15000 =

0,15000

Subtotal...

7,95300

7,95300

0,03417

COST DIRECTE

8,28611

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,41431

DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,70041

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,36179
0,51809
10,87988

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 22

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
m

EG222715

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

NÚM

1,15 €

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

26,21000 =

0,41936

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,49000 =

0,44980

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

Import

BG222810
h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

26,21000 =

0,41936

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,49000 =

0,44980

Subtotal...

0,86916

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020

0,21000 =

x

Subtotal...

0,86916

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

0,21420

0,21420
1,50%

0,27000 =

x

Materials:
m

0,86916

0,86916

Materials:

Mà d'obra:
A012H000

BG222710

98

DESPESES AUXILIARS

0,21420

0,27540

0,27540
1,50%

0,27540
0,01304

COST DIRECTE

1,15760

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,05788

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,21548

0,01304

COST DIRECTE

1,09640

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,05482

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,15122

P- 25

m

EG312334

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Unitats

2,52 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 23

m

EG222811

Rend.: 1,000

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,22 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,21000 =

0,39315

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

22,49000 =

0,33735

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

BG312330

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

26,21000 =

0,41936

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,49000 =

0,44980

Subtotal...

0,86916

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020

0,27000 =

x

Subtotal...

0,86916

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

0,27540

0,27540
1,50%

DESPESES AUXILIARS

EG222815

m

0,27540

1,15760

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,05788

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,21548

Rend.: 1,000

Preu €

1,66260
1,50%

1,66260
0,01096
2,40406

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,12020

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,52426

P- 26

m

EG312352

Rend.: 1,000

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

1,22 €

4,73 €

Preu €

Parcial

Import

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

Subtotal...
Unitats

1,66260

0,01304

COST DIRECTE

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

0,73050

COST DIRECTE

Unitats
P- 24

1,63000 =

x

Materials:
BG222810

0,73050

Materials:

1,94800

1,94800
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

Data: 16/01/20

UA
m

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

PREU
1,020

2,51000 =

x

Subtotal...

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

2,56020

2,56020

2,56020

COST DIRECTE

4,50820

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,22541

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,73361

P- 29

m

EG312564

m

EG312354

Rend.: 1,000

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

Parcial

COST DIRECTE

6,87460
0,34373

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,21833

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

Subtotal...

1,94800

1,94800

Materials:

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

Subtotal...

1,94800

m

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

1,020

2,51000 =

x

BG312560

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,94800

1,020

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

2,56020

2,56020
1,50%

2,56020

COST DIRECTE

4,53742
0,22687

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,76429

Rend.: 1,000

7,22 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

Subtotal...

1,94800

Materials:
m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

x

4,83000 =

4,92660
1,50%

4,92660
0,02922
6,90382

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,34519

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,24901

0,02922

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

4,92660

COST DIRECTE

P- 30

m

EG312574

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Unitats

m

EG312562

4,83000 =

x

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

BG312560

Parcial

A013H000

Materials:

P- 28

7,25 €

Preu €

Import

Mà d'obra:

BG312350

4,92660

Mà d'obra:

4,76 €

Preu €

4,92660

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats
P- 27

100

PARTIDES D'OBRA

CODI
Materials:
BG312350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

4,92660

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

26,21000 =

1,31050

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...

2,43500

2,43500

Materials:
BG312570

1,94800

9,65 €

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

6,59000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,72180

6,72180
1,50%

6,72180
0,03653

COST DIRECTE

9,19333

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,45967
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

m

EG312582

DESCRIPCIÓ

PREU
9,65299

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

NÚM
P- 33

CODI

UA
m

EG312654

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

26,21000 =

1,31050

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

2,43500

1,020

10,92000 =

x

11,13840

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

Import

Subtotal...
BG312650

m

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

2,43500

Unitats

11,13840

P- 34

1,020

3,66000 =

x

3,73320

3,73320
1,50%

3,73320
0,02922

COST DIRECTE

5,71042

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,28552

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,99594

m

EG312664

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Unitats

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,065 /R x

26,21000 =

1,70365

A013H000

h

Ajudant electricista

0,065 /R x

22,49000 =

1,46185

Subtotal...

3,16550

27,08000 =

7,92 €

Preu €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

Import

Subtotal...
BG312660

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

3,16550

1,020

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,94800

5,46000 =

x

Subtotal...

27,62160

27,62160

Import

1,94800

Materials:

DESPESES AUXILIARS
Subtotal...

Parcial

A013H000

Materials:
x

1,94800

Mà d'obra:

32,38 €

Mà d'obra:

1,020

1,94800

Subtotal...

14,25207

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

Import

Materials:

0,67867

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

Parcial

13,57340

DESPESES INDIRECTES 5,00%

BG3125A0

6,00 €

Preu €

11,13840

COST DIRECTE

m

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

DESPESES AUXILIARS
Subtotal...

EG3125A4

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

Materials:

P- 32

102

Mà d'obra:

Unitats

m

DESCRIPCIÓ

14,25 €

Mà d'obra:

BG312580

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 31

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

27,62160
0,04748

5,56920

5,56920
1,50%

5,56920
0,02922

COST DIRECTE

7,54642

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,37732

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,92374

30,83458
1,54173
32,37631

P- 35

EG312672

m

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment
Unitats

Preu €

14,89 €

Parcial

Import

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

26,21000 =

1,31050

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...

2,43500

NÚM

CODI
Materials:
BG3126A0

UA
m

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

2,43500

PREU
1,020

Subtotal...
m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

11,52000 =

x

11,75040

0,70927

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

P- 38

Parcial

Import

A012H000

h

A013H000

h

Preu €

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

26,21000 =

1,31050

Materials:

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

BG3126B0

2,43500

m

0,090 /R x

26,21000 =

2,35890

Ajudant electricista

0,090 /R x

22,49000 =

2,02410

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

2,43500

Materials:
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

11,52000 =

x

DESPESES AUXILIARS

11,75040
1,50%

Subtotal...

0,71110
14,93302

Rend.: 1,000

Unitats

11,75040

4,38300

54,73320

54,73320

54,73320

59,11620

DESPESES INDIRECTES 5,00%

2,95581

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,03653

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Import

62,07201

14,22193

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

53,66000 =

x

11,75040

COST DIRECTE

EG3126A2

1,020

4,38300

COST DIRECTE
Subtotal...

P- 37

Parcial

Oficial 1a electricista

Subtotal...

h

Subtotal...

62,07 €

Mà d'obra:

Mà d'obra:

m

43,76474

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment
Unitats

14,93 €

Preu €

m

EG3126B2

A012H000

BG312670

2,08404

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,89467

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

41,68070

DESPESES INDIRECTES 5,00%

11,75040

38,51520

14,18540

DESPESES INDIRECTES 5,00%

m

38,51520

11,75040

COST DIRECTE

EG312674

38,51520

COST DIRECTE
Subtotal...

P- 36

37,76000 =

x

Materials:
BG312670

104

43,76 €

Preu €

Parcial

P- 39

m

EG312N24

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 30 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

13,49 €

Preu €

Unitats

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,21000 =

0,39315

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

22,49000 =

0,33735

Subtotal...

Import

0,73050

Materials:

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,065 /R x

26,21000 =

1,70365

A013H000

h

Ajudant electricista

0,065 /R x

22,49000 =

1,46185

Subtotal...

3,16550

BG312N20

3,16550

Import

Mà d'obra:

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 30 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

x

11,87000 =

12,10740

0,73050

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

Data: 16/01/20

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

DESPESES AUXILIARS

12,10740
1,50%

COST DIRECTE

m

P- 42

EG321144

13,49130

Parcial

PREU

m

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

Preu €

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,21000 =

0,39315

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

22,49000 =

0,33735

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,21000 =

0,39315

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

22,49000 =

0,33735

Import

0,73050

0,73050

Materials:
m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

Import

1,020

0,53000 =

x

Mà d'obra:
A012H000

1,35 €

Subtotal...

1,00 €

Preu €

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:

BG321140
Unitats

UA

Unitats

0,64244

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

CODI

12,84886

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EG321124

NÚM

12,10740
0,01096

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,54060

0,54060
1,50%

0,54060
0,01096

COST DIRECTE

1,28206

Materials:

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,06410

BG321120

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,34616

Subtotal...
m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

1,020

0,73050

0,21000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,73050

0,21420

0,21420
1,50%

0,21420

P- 43

m

EG321154

0,01096

COST DIRECTE

0,95566

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,04778

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,00344

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
Unitats

2,92 €

Preu €

Parcial

m

EG321134

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

Parcial

1,94800

1,94800

Materials:

1,15 €

Preu €

Unitats

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
P- 41

106

PARTIDES D'OBRA

Subtotal...

P- 40

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

BG321150

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

1,020

0,79000 =

x

Import

Subtotal...

Mà d'obra:

0,80580

0,80580

0,80580

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,21000 =

0,39315

DESPESES AUXILIARS

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

22,49000 =

0,33735

COST DIRECTE

2,78302

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,13915

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,92217

Subtotal...

0,73050

0,73050

Materials:
BG321130

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

1,020

0,35000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,02922

0,35700

0,35700
1,50%

1,50%

0,35700

P- 44

m

EG32N001

0,01096

COST DIRECTE

1,09846

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,05492

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,15338

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada , amb designació H07V-U, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub, color verd-groc per a utilització de presa de terres.
Unitats

3,49 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,21000 =

1,04840

Ajudant electricista

0,040 /R x

22,49000 =

0,89960

Import
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PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

1,94800

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

1,94800

Materials:
BG32N001

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-U, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, color
verd-groc per a utilització de presa de terres.

1,000

1,35000 =

x

DESPESES AUXILIARS

m

EG380902

10,62610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,53131

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...

P- 45

COST DIRECTE

1,35000

1,35000
1,50%

1,35000
0,02922

COST DIRECTE

3,32722

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,16636

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,49358

Rend.: 1,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment
Unitats

11,15741

P- 47

u

EG4114JH

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Unitats

105,77 €

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

26,21000 =

6,02830

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

8,15 €

Preu €

Parcial

Subtotal...

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100 /R x

26,21000 =

2,62100

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

22,49000 =

3,37350

Subtotal...

5,99450

5,99450

Materials:
BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,020

x

1,41000 =

1,43820

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x

0,33000 =

0,33000

Subtotal...

1,76820

10,52630

BG4114JH

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

89,59000 =

89,59000

1,000

x

0,46000 =

0,46000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,76820

90,05000
1,50%

COST DIRECTE

7,76270
0,38814

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,15084
P- 48

m

EG380A02

Rend.: 1,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat superficialment

11,16 €

Preu €

Unitats

u

EG414F9B

Parcial

Import

Mà d'obra:

90,05000
0,15789

COST DIRECTE

100,73419

DESPESES INDIRECTES 5,00%
DESPESES INDIRECTES 5,00%

10,52630

Materials:

Mà d'obra:

P- 46

Import

Mà d'obra:

5,03671

COST EXECUCIÓ MATERIAL

105,77090

Rend.: 1,000

43,69 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,21000 =

3,93150

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

8,42950

8,42950

Materials:

Subtotal...

9,74000

Materials:

BG380A00

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2

1,020

x

1,83000 =

1,86660

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x

0,33000 =

0,33000

Subtotal...

2,19660

BG414F9B

u

BGW41000

u

2,19660

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

31,26000 =

31,26000

1,000

x

0,46000 =

0,46000

9,74000
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NÚM
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Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

31,72000
1,50%

NÚM

31,72000

CODI
BGW41000

UA
u

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

PREU
1,000

Subtotal...

41,60610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

2,08031

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,46000 =

x

0,14610

COST DIRECTE

0,46000
10,81000

1,50%

43,68640

u

EG414F9D

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

20,69610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,03481

Preu €

Parcial

u

EG415A9B

Import

Mà d'obra:

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

9,74000

9,74000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...
u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

1,000

1,000

32,88000 =

x

0,46000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,46000
33,34000

1,50%

u

u

10,53000 =

10,53000

1,000

x

0,46000 =

0,46000

DESPESES AUXILIARS

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

9,74000

P- 52

u

EG415D99

1,000

x

10,35000 =

10,35000

1,04381

Import

21,91991

Rend.: 1,000

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

10,99000

20,87610

39,78 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

9,74000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

9,74000

0,14610

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:
u

1,50%

COST DIRECTE

Unitats

A012H000

10,99000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Mà d'obra:

BG415A99

x

Subtotal...

45,38741

Parcial

9,74000

1,000

33,34000

21,73 €

Preu €

Unitats

BGW41000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

2,16131

Rend.: 1,000

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

u

0,14610

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EG415A99

BG415A9B

43,22610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Import

Materials:

32,88000

COST DIRECTE

P- 50

Parcial

Mà d'obra:

Materials:

BGW41000

21,92 €

Preu €

Unitats

A012H000

BG414F9D

21,73091

45,39 €
P- 51

Unitats

10,81000
0,14610

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 49

110

Materials:

9,74000

9,74000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG415D99

BGW41000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

PREU
1,000

27,54000 =

x

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

27,54000

Subtotal...

9,74000

1,000

0,46000 =

x

DESPESES AUXILIARS

BG415D9C

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,46000
28,00000

1,50%

28,00000
0,14610

COST DIRECTE

1,000

x

28,86000 =

28,86000

1,000

x

0,46000 =

0,46000

Subtotal...

37,88610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,89431

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

39,78041

29,32000
1,50%

39,20610
1,96031

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Rend.: 1,000

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

Preu €

Parcial

u

EG415D9D

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

9,74000

BGW41000

u

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

u

1,000

28,04000 =

x

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

41,86 €

Preu €

Unitats

Parcial

9,74000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

28,04000

Subtotal...

9,74000

1,000

0,46000 =

x

DESPESES AUXILIARS

BG415D9D

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,46000
28,50000

1,50%

28,50000
0,14610

COST DIRECTE

1,000

x

29,52000 =

29,52000

1,000

x

0,46000 =

0,46000

Subtotal...

38,38610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,91931

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

40,30541

29,98000
1,50%

39,86610
1,99331

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

41,85940

41,17 €
P- 56

Unitats

29,98000
0,14610

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

EG415D9C

9,74000

Materials:

Subtotal...

P- 54

Import

Mà d'obra:

Materials:
BG415D9B

41,16641

40,31 €
P- 55

Unitats

29,32000
0,14610

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

EG415D9B

9,74000

Materials:

Subtotal...

P- 53

112

Preu €

Parcial

EG415F9D

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

u

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Unitats

Mà d'obra:

Preu €

43,49 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...

9,74000

NÚM
P- 58

CODI

UA
u

EG42429H

9,74000

Materials:

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

1,000

31,22000 =

x

31,22000

1,000

0,46000 =

x

0,46000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

9,17350

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

BG42429H

u

BGW42000

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

2,07100

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

88,60000 =

88,60000

1,000

x

0,41000 =

0,41000

Subtotal...

Subtotal...

9,74000

1,000

x

39,03000 =

39,03000

1,000

x

0,46000 =

0,46000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

39,49000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

89,01000
1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 59

u

EG4242JD

5,14433
108,03090

Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Unitats

89,01000

102,88657

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,74000

13,67150

0,20507

COST DIRECTE

Import

Materials:

u

x

51,84 €

Preu €

13,67150

1,000

DESPESES AUXILIARS
Unitats

BGW41000

Import

Materials:

31,68000

43,49100

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A
d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb
bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A
d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb
bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

Parcial

A012H000

Mà d'obra:

u

Preu €

A013H000

41,42000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BG41T49H

108,03 €

Subtotal...
31,68000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

COST DIRECTE

EG41T49H

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:

Subtotal...

P- 57

114

PARTIDES D'OBRA

CODI
A012H000

BG415F9D

Pàg.:

Data: 16/01/20

176,59 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
39,49000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

26,21000 =

13,10500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

0,14610

Subtotal...

49,37610

Materials:

2,46881

BG4242JD

u

BGW42000

u

51,84490

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

17,60300

1,000

x

149,90000 =

149,90000

1,000

x

0,41000 =

0,41000

Subtotal...

150,31000

17,60300

150,31000

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

Data: 16/01/20

116

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

UA

BGW42000

u

DESCRIPCIÓ
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

176,58590

Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

8,40885

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

CODI
BG42439H

168,17704

DESPESES INDIRECTES 5,00%

EG4242JH

NÚM

0,26405

COST DIRECTE

P- 60

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PREU
1,000

x

86,27000 =

86,27000

1,000

x

0,41000 =

0,41000

182,52 €

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

86,68000
1,50%

0,20507

COST DIRECTE

100,55657

DESPESES INDIRECTES 5,00%
Unitats

Preu €

Parcial

5,02783

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

86,68000

105,58440

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

26,21000 =

13,10500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

17,60300

P- 62

u

EG424CJH

17,60300

Materials:
BG4242JH

BGW42000

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

1,000

155,82000 =

x

155,82000

Unitats

1,000

0,41000 =

x

0,41000

COST DIRECTE

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

26,21000 =

13,10500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Import

BG424CJH

u

BGW42000

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A
de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

8,69165
182,52465

Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

17,60300

1,000

x

237,46000 =

237,46000

1,000

x

0,41000 =

0,41000

105,58 €

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

237,87000
1,50%

255,73704

DESPESES INDIRECTES 5,00%
Preu €

Parcial

12,78685

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

237,87000
0,26405

COST DIRECTE
Unitats

17,60300

Materials:

156,23000

173,83300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Preu €

Subtotal...
156,23000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

EG42439H

268,52 €

Mà d'obra:

Subtotal...

P- 61

Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

268,52390

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

9,17350

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...
Materials:

13,67150

P- 63
13,67150

EG482145

u

Rend.: 1,000

Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN
Unitats

Preu €

148,99 €

Parcial

Import

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:
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117

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

Materials:

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

BG621193

Subtotal...

9,74000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

A013H000

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, per a encastar

9,74000

1,000

BGW48000

u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

1,000

131,62000 =

x

6,92267

3,77000 =

x

Subtotal...

Materials:
BG482145

131,62000

DESPESES AUXILIARS

3,77000
1,50%

0,39000 =

x

132,01000
1,50%

0,14610

COST DIRECTE

Rend.: 1,000

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

11,57 €

Preu €

Parcial

148,99091

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,21000 =

3,93150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133 /R x

22,49000 =

2,99117

Subtotal...
u

Rend.: 1,000

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per
1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

6,92267

56,32 €

Preu €

Parcial

BG621G93

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

Import

1,000

3,99000 =

x

DESPESES AUXILIARS

Mà d'obra:

1,50%

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,310 /R x

26,21000 =

8,12510

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

DESPESES INDIRECTES 5,00%

9,24960

3,99000
3,99000

COST DIRECTE

Subtotal...

6,92267

Materials:

Subtotal...
Unitats

Import

Mà d'obra:

7,09481

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

EG621G93

Unitats

141,89610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,53983
11,33634

132,01000
P- 66

DESPESES AUXILIARS

EG4R44D0

0,10384

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,39000

3,77000

10,79651

DESPESES INDIRECTES 5,00%
1,000

6,92267

3,77000

COST DIRECTE

Subtotal...

P- 64

118

3,99000
0,10384
11,01651
0,55083

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,56734

9,24960

Materials:
BG4R44D0

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per
1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

1,000

44,25000 =

x

44,25000

P- 67

u

EG621J93

Rend.: 1,000

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

15,48 €

Preu €

Unitats

Parcial

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

44,25000
1,50%

44,25000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,21000 =

3,93150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133 /R x

22,49000 =

2,99117

0,13874

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

53,63834

Materials:

2,68192

BG621J93

56,32026

u

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000

6,92267

7,72000 =

x

Subtotal...
P- 65

u

EG621193

Import

Mà d'obra:

Rend.: 1,000

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, encastat
Unitats

11,34 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,21000 =

3,93150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133 /R x

22,49000 =

2,99117

Import

DESPESES AUXILIARS

7,72000
7,72000

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,92267

7,72000
0,10384
14,74651
0,73733
15,48384

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
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119

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 68

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

120

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
u

EG628HI0

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Commutador IV,tipus panell 63A muntat en armari

Preu €

Unitats

Parcial

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

72,07 €
Import

Mà d'obra:

DESPESES AUXILIARS

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

26,21000 =

13,10500

COST DIRECTE

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133 /R x

22,49000 =

2,99117

Subtotal...

16,09617

3,96000
1,50%

0,10384
10,98651

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,54933

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,09617

3,96000

11,53584

Materials:
BG628HI0

u

Commutador 4 pols tipus panell

1,000

52,30000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

52,30000
52,30000

1,50%

52,30000

P- 71

u

EG63D15R

0,24144

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

12,42 €

Preu €

Unitats

68,63761

Parcial

72,06949

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,21000 =

3,93150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,183 /R x

22,49000 =

4,11567

Subtotal...
P- 69

u

EG62B192

Rend.: 1,000

Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, muntat superficialment

Parcial

BG63D15R

u

BGW63000

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà
Part proporcional d'accessoris per a endolls

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,21000 =

3,93150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,183 /R x

22,49000 =

4,11567

Subtotal...

8,04717

1,000

x

3,23000 =

3,23000

1,000

x

0,43000 =

0,43000

Subtotal...

8,04717

Materials:

DESPESES AUXILIARS

BG62B192

u

BGW62000

u

Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000

x

2,18000 =

2,18000

1,000

x

0,32000 =

0,32000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,50000
1,50%

8,04717

3,66000
0,12071
11,82788
0,59139

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,41927

2,50000
P- 72

u

EG6P1142

0,53339

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

10,66788

DESPESES INDIRECTES 5,00%

3,66000

COST DIRECTE

0,12071

COST DIRECTE

8,04717

Materials:

11,20 €

Preu €

Unitats

Import

Mà d'obra:

3,43188

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

11,20127

Rend.: 1,000

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16
A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44,
col·locada

15,82 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 70

u

EG631153

Rend.: 1,000

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

11,54 €
Parcial

Import

Mà d'obra:
h

A013H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,21000 =

3,93150

Ajudant electricista

0,133 /R x

22,49000 =

2,99117

Subtotal...

6,92267

Materials:
BG631153

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...
Preu €

Unitats
A012H000

A012H000
A013H000

BG6P1142

u

Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16
A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

1,000

5,18000 =

x

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
per a encastar

1,000

x

3,96000 =

3,96000

9,74000

Subtotal...

5,18000

5,18000

5,18000

6,92267
DESPESES AUXILIARS

u

9,74000

Materials:

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,14610
15,06610
0,75331
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121

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

u

EG6P1144

DESCRIPCIÓ

PREU

Rend.: 1,000

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32
A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44,
col·locada

NÚM

15,81941

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

122

PREU

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

26,21000 =

7,86300

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

22,49000 =

6,74700

Subtotal...

17,60 €

14,61000

BG6P2369
Unitats

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

u

Presa de corrent industrial de tipus semiencastat
3P+N+T, de 125 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció IP-67

Import

Subtotal...

9,74000

1,000

62,27000 =

x

Subtotal...

62,27000

62,27000

COST DIRECTE
Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 32
A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

1,000

6,88000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,88000

6,88000
1,50%

COST DIRECTE

3,84400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

80,72400

Rend.: 1,000

4,88 €

6,88000
P- 76

u

EG6S1000

16,76610

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,88000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,14610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

62,27000

9,74000

Materials:
u

14,61000

Materials:

Mà d'obra:

BG6P1144

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 73

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Segellat de mecanismes, amb escuma de poliuretà en
aerosol
Unitats

0,83831

Mà d'obra:

17,60441

A013H000

h

Ajudant electricista

Preu €

Parcial

22,49000 =

0,200 /R x

Subtotal...

Import

4,49800
4,49800

4,49800

Materials:
P- 74

u

EG6P1366

Rend.: 1,000

Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de
63 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-67,
col·locada

B7J500W0

46,46 €

l

Escuma de poliuretà en aerosol

0,005

16,44000 =

x

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

Import

DESPESES AUXILIARS

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

26,21000 =

7,86300

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

22,49000 =

6,74700

Subtotal...

14,61000

0,08220
0,08220

1,50%

0,08220
0,06747

COST DIRECTE

4,64767

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,23238

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,88005

14,61000

Materials:
BG6P1366

u

Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de
63 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-67

1,000

29,42000 =

x

29,42000

DESPESES AUXILIARS

29,42000
1,50%

COST DIRECTE

Preu €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,21000 =

3,93150

0,21915

A013H000

h

Ajudant electricista

0,183 /R x

22,49000 =

4,11567

80,72 €

Subtotal...

Preu €

Parcial

Import

8,04717

Import

8,04717

Materials:
BGA12520

u

BGWA1000

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt
Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment

1,000

x

11,78000 =

11,78000

1,000

x

0,31000 =

0,31000

Subtotal...
Unitats

Parcial

Mà d'obra:

46,46161

Rend.: 1,000

Presa de corrent industrial de tipus semiencastat,
3P+N+T, de 125 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-67, col.locada

21,27 €

29,42000

2,21246

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Rend.: 1,000

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

44,24915

DESPESES INDIRECTES 5,00%

EG6P2369

u

EGA12522

Unitats
Subtotal...

P- 75

P- 77

12,09000

12,09000

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:

Data: 16/01/20

123

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

Data: 16/01/20

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
1,50%

DESPESES AUXILIARS

h

Oficial 1a electricista

0,248 /R x

26,21000 =

6,50008

A013H000

h

Ajudant electricista

0,248 /R x

22,49000 =

5,57752

Subtotal...

u

EHB53751

Import

12,07760

BGYD1000

u

0,10958
102,35458
5,11773

COST EXECUCIÓ MATERIAL

107,47230

Rend.: 1,000

67,03 €

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària,
17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment
Unitats

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

1,000

x

15,05000 =

15,05000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

1,000

x

4,07000 =

4,07000

Materials:

Subtotal...
BHB53751
Subtotal...

19,12000

COST DIRECTE

u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària,
17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65

19,12000

31,19760

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,000

9,74000

53,95000 =

x

Subtotal...

1,55988

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,75748

DESPESES AUXILIARS

53,95000
1,50%

EGD1N010

u

Mesurar i comprovar l’estat de la toma de terres, i
realitzar l’informe.

Rend.: 1,000

800,00 €

P- 80

EH61RH49

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000

107,47 €

Preu €

Parcial

u

EHQLN001

3,19181

Import

Mà d'obra:

67,02791

Rend.: 1,000

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
assimètrica extensiva, de 53.0 W de potència, flux
lluminós de 3710 lm, temperatura 4000 K, amb equip
elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP65 i IK10, col·locat en façana.
Unitats

678,80 €

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,21000 =

3,93150

Mà d'obra:

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

22,49000 =

3,37350

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,483 /R x

26,21000 =

12,65943

7,30500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,483 /R x

22,49000 =

10,86267

Subtotal...

7,30500

Materials:
u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000

x

94,94000 =

94,94000

Subtotal...
Materials:

53,95000
0,14610

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 82

9,74000

63,83610

DESPESES INDIRECTES 5,00%
P- 79

Import

53,95000

COST DIRECTE

Unitats

94,94000

Mà d'obra:

12,07760

Materials:
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm
Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Mà d'obra:

u

94,94000

COST DIRECTE

P- 81
Parcial

A012H000

BGD13220

PREU
Subtotal...

32,76 €

Preu €

Unitats

DESCRIPCIÓ

21,27077

Rend.: 1,000

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

UA

1,01289

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

CODI

20,25788

DESPESES INDIRECTES 5,00%

EGD1322E

NÚM

0,12071

COST DIRECTE

BH61RC4A

124

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P- 78

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

23,52210

Import

23,52210

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:

Data: 16/01/20

125

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BHQLN001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
u

DESCRIPCIÓ
Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
assimètrica extensiva, de 53.0 W de potència, flux
lluminós de 3710 lm, temperatura 4000 K, amb equip
elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP65 i IK10, col·locat en façana.

PREU
1,000

622,60000 =

x

NÚM

622,60000

622,60000
1,50%

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes
per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió

622,60000

PREU
1,000

84,08000 =

x

DESPESES AUXILIARS

84,08000
1,50%

32,32375

84,08000
0,14610
93,96610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

4,69831

COST EXECUCIÓ MATERIAL

98,66441

Rend.: 1,000

4,55 €

678,79868
P- 85

Rend.: 1,000

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
assimètrica extensiva, de 61.0 W de potència, flux
lluminós de 4950 lm, temperatura 4000 K, amb equip
elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP65 i IK10, col·locat en façana.

84,08000

COST DIRECTE

0,35283

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

EY011322

769,94 €

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

Unitats

Preu €

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,120 /R x

25,37000 =

3,04440

A0140000

h

Manobre

0,040 /R x

21,18000 =

0,84720

Subtotal...

Import

3,89160

3,89160

Maquinària:

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,483 /R x

26,21000 =

12,65943

A013H000

h

Ajudant electricista

0,483 /R x

22,49000 =

10,86267

Subtotal...

23,52210

C200G000

u

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
assimètrica extensiva, de 61.0 W de potència, flux
lluminós de 4950 lm, temperatura 4000 K, amb equip
elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP65 i IK10, col·locat en façana.

1,000

709,40000 =

x

DESPESES AUXILIARS

1,92000 =

0,040 /R x

Subtotal...

709,40000

709,40000
1,50%

0,07680

m3

Aigua

0,002

x

1,78000 =

0,00356

B0521100

kg

3,030

x

0,10000 =

0,30300

B0521200

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,040

x

0,10000 =

0,00400

DESPESES AUXILIARS

709,40000

733,27493

DESPESES INDIRECTES 5,00%

98,66 €

Parcial

0,05837

COST DIRECTE

4,33733
0,21687

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,55420

m

EY01132A

Rend.: 1,000

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800
9,74000

3,98 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

25,37000 =

2,53700

A0140000

h

Manobre

0,040 /R x

21,18000 =

0,84720

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

1,50%

0,31056

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats

Rend.: 1,000

Preu €

0,31056

769,93868
P- 86

Unitats

0,07680

36,66375

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes
per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

0,07680

B0111000

0,35283

COST DIRECTE

u

Màquina de fer regates

Subtotal...
Subtotal...

EHT1B010

h

Materials:

23,52210

Materials:

P- 84

u

DESCRIPCIÓ

646,47493

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

UA

Subtotal...

COST DIRECTE

EHQLN002

CODI
Materials:
BHT1B010

DESPESES AUXILIARS

BHQLN002

126

PARTIDES D'OBRA

Subtotal...

P- 83

Pàg.:

Data: 16/01/20

Subtotal...

3,38420

3,38420

Maquinària:
C200G000
9,74000

h

Màquina de fer regates

0,040 /R x

1,92000 =
Subtotal...

0,07680
0,07680

0,07680

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Pàg.:

Data: 16/01/20

127

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

Data: 16/01/20

128

PARTIDES D'OBRA

CODI
Partides d'obra:
D0701821

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

PREU
0,003

92,13170 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 89

0,27640

0,27640
1,50%

NÚM

CODI

UA
u

F21H1A41

0,27640

3,78816

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,18941

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,97757

PREU
Rend.: 1,000

Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Unitats

151,93 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

0,05076

COST DIRECTE

DESCRIPCIÓ

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

26,21000 =

13,10500

A0140000

h

Manobre

0,800 /R x

21,18000 =

16,94400

A0150000

h

Manobre especialista

1,650 /R x

21,91000 =

36,15150

Subtotal...

66,20050

66,20050

Maquinària:
P- 87

u

EY031000

Rend.: 1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre
alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària

7,88 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

C1101100

h

C1503500

h

C1504S00

h

1,650 /R x

16,13000 =

26,61450

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

47,81000 =

23,90500

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

0,500 /R x

53,97000 =

26,98500

Compressor amb un martell pneumàtic

Mà d'obra:
A0150000

Subtotal...
h

Manobre especialista

21,91000 =

0,250 /R x

Subtotal...

5,47750

DESPESES AUXILIARS

5,47750

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

8,12000 =

0,250 /R x

Subtotal...

77,50450
0,99301
144,69801

DESPESES INDIRECTES 5,00%

2,03000
2,03000

1,50%

COST DIRECTE

Maquinària:
C200H000

77,50450

5,47750

7,23490

COST EXECUCIÓ MATERIAL

151,93291

Rend.: 1,000

63,72 €

2,03000
P- 90

COST DIRECTE

7,50750

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,37538

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,88288

u

FDKZHBB4

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 88

u

EY03D000

Rend.: 1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre
i fins a 350 mm de fondària

31,88 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
h

Manobre especialista

21,91000 =

1,000 /R x

Subtotal...

21,91000
21,91000

21,91000

Maquinària:
C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350 /R x

24,50000 =

8,57500

h

Manobre

0,350 /R x

21,18000 =

7,41300

Subtotal...
Unitats

A0150000

A012N000
A0140000

8,12000 =

1,000 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,12000
8,12000

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,98800

15,98800

Materials:
B0710150

t

BDKZHBB0

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

0,0042

x

37,20000 =

0,15624

1,000

x

44,54000 =

44,54000

Subtotal...

44,69624

44,69624

8,12000
0,32865
30,35865
1,51793
31,87658

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

60,68424
3,03421
63,71845
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Pàg.:

Data: 16/01/20

129

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 91

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA
u

FDKZHJB4

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

NÚM

CODI

UA

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450 /R x

24,50000 =

11,02500

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

21,18000 =

9,53100

Subtotal...

Import

P- 93

20,55600

m

FG22TD1K

t

BDKZHJB0

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

0,0053

x

37,20000 =

0,19716

1,000

x

98,85000 =

98,85000

h

Oficial 1a electricista

0,025 /R x

26,21000 =

0,65525

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,49000 =

0,44980

Subtotal...
m

Preu €

Parcial

0,350 /R x

24,50000 =

8,57500

Manobre

0,350 /R x

21,18000 =

7,41300

m

FG22TH1K

Import

BDKZN001

u

15,98800

1,000

37,20000 =

x

31,99000 =

x

Subtotal...
u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra

1,10505

1,000

31,37876 =

x

15,98800

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,50%

1,12200
0,01658

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,11218

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,35581

Rend.: 1,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

3,11 €

Preu €

Parcial

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,033 /R x

26,21000 =

0,86493

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,49000 =

0,44980

Subtotal...

1,31473

1,31473

Materials:

31,99000

BG22TH10

32,10904

31,37876

31,37876

1,12200

2,24363

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020

1,60000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

1,12200

COST DIRECTE

0,11904

32,10904

1,10000 =

x

Unitats

Partides d'obra:
FGD1322E

Import

Mà d'obra:

Materials:
0,0032

1,020

DESPESES AUXILIARS

P- 94

Oficial 1a d'obra pública

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 370x370 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,10505

Subtotal...

83,70 €

Subtotal...
t

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

99,04716

125,58332

Rend.: 1,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis amb pica de connexió a terra, recolzada,
pas lliure de 370x370 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. Piqueta de
connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000
mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm.
Unitats

h

Parcial

A012H000

Mà d'obra:
h

Preu €

5,98016

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012N000

2,36 €

A013H000

119,60316

DESPESES INDIRECTES 5,00%

A0140000

Rend.: 1,000

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

Mà d'obra:

BG22TD10
99,04716

COST DIRECTE

u

83,70140

Materials:
Subtotal...

FDKZN001

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

20,55600

Materials:
B0710150

DESCRIPCIÓ

125,58 €

Preu €

Unitats

B0710150

130

PARTIDES D'OBRA

Mà d'obra:

P- 92

Pàg.:

Data: 16/01/20

31,37876
0,23982
79,71562
3,98578

1,63200

1,63200
1,50%

1,63200
0,01972

COST DIRECTE

2,96645

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,14832

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,11477
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 95

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
m

FG22TP1K

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

NÚM

CODI

UA

m2

G219U030

Import

Mà d'obra:
h

Oficial 1a electricista

0,042 /R x

26,21000 =

1,10082

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,49000 =

0,44980

Subtotal...

1,55062

1,020

3,79000 =

x

DESPESES AUXILIARS

u

Rend.: 16,000

Demolició de voreres amb base de formigó o paviment
de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Unitats

1,55062

Preu €

3,86580
1,50%

A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

25,95000 =

0,32438

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,91000 =

1,36938

Subtotal...

3,86580
0,02326
5,43968

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,27198

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,71166

Rend.: 1,000

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 3.5
m d'alçària i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó

C110U015

h

C131U001

h

C15018U1

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,316 /R x

26,21000 =

8,28236

A013H000

h

Ajudant electricista

0,316 /R x

22,49000 =

7,10684

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

21,18000 =

5,29500

52,08000 =

3,25500

0,100 /R x

67,66000 =

0,42288

0,200 /R x

40,40000 =

0,50500

Subtotal...

20,68420

42,16000 =

0,316 /R x

Subtotal...

Import

BHM3N001

u

BHWM3000

u

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 3.5 m i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
Part proporcional d'accessoris per a bàculs

0,242

4,18288

4,18288

COST DIRECTE

5,87664
0,29383

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,17047

P- 98

m2

G219U040

Rend.: 21,000

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Unitats

20,68420

58,04000 =

x

x

158,84000 =

158,84000

1,000

x

40,05000 =

40,05000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

212,93568
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

25,95000 =

0,24714

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,91000 =

1,04333

Subtotal...

13,32256

C110U015

h

C131U001

h

C15018U1

h

14,04568

1,000

Preu €

Import

1,29047

1,29047

Maquinària:

13,32256
13,32256

4,70 €

Mà d'obra:

Materials:
m3

1,69376

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Maquinària:

B064500C

1,69376

1,000 /R x

Subtotal...

Mà d'obra:

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

Import

259,62 €

A012H000

h

Parcial

A0150000

3,86580

COST DIRECTE

Unitats

C1504R00

6,17 €

Maquinària:

Subtotal...

FHM3N001

259,61534

Mà d'obra:

Materials:
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 97
Parcial

A012H000

m

DESCRIPCIÓ

5,71 €

Preu €

Unitats

P- 96

132

PARTIDES D'OBRA

CODI

BG22TP10

Pàg.:

Data: 16/01/20

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

1,000 /R x

52,08000 =

2,48000

0,100 /R x

67,66000 =

0,32219

0,200 /R x

40,40000 =

0,38476

Subtotal...

212,93568
0,31026
247,25270
12,36264

3,18695

3,18695

COST DIRECTE

4,47742

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,22387

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,70129
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 99

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
m3

G222U102

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 42,000

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

6,67 €

Preu €

Unitats

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

25,95000 =

0,30893

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

21,91000 =

0,52167

Subtotal...

0,83060

NÚM

CODI
Maquinària:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

0,500 /R x

63,49000 =

1,51167

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

1,000 /R x

8,98000 =

0,42762

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,100 /R x

43,38000 =

0,20657

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,78000 =

0,08900

B03DU005

m3

Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200

x

0,44000 =

0,52800

0,83060

Subtotal...

C110U025

h

C131U028
C15019U0

2,14586

0,61700

0,61700

0,250 /R x

67,06000 =

0,39917

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

1,000 /R x

63,49000 =

1,51167

COST DIRECTE

4,32379

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

3,000 /R x

50,59000 =

3,61357

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,21619

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,53998

Subtotal...

P- 100 G228N010

m

5,52441

5,52441

COST DIRECTE

6,35501

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,31775

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,67276

Rend.: 1,000

Reblert amb sorra de riu rentada en el fons de la rasa.

Preu €

Unitats

Parcial

13,51 €
Import

Mà d'obra:
h

Manobre

21,18000 =

0,203 /R x

Subtotal...
t

4,29954

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

0,200

42,51000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,50200
1,50%

4,29954

8,50200
0,06449

COST DIRECTE

m3

m3

Rend.: 25,000

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Unitats

85,39 €

Preu €

12,86603

A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

25,95000 =

1,03800

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

24,50000 =

1,96000

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

21,36000 =

1,70880

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

21,18000 =

1,69440
6,40120

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

2,400 /R x

1,71000 =

0,16416

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

0,600 /R x

98,63000 =

2,36712

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,200 /R x

17,23000 =

0,82704

Subtotal...
B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050

68,16000 =

x

13,50933

Subtotal...

Rend.: 21,000

4,54 €

DESPESES INDIRECTES 5,00%

3,35832

71,56800

COST DIRECTE

Preu €

Parcial

Import
P- 103 G921U020

A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

25,95000 =

0,30893

A0150000

h

Manobre especialista

1,200 /R x

21,91000 =

1,25200

Subtotal...

1,56093

m3

4,06638
85,39390

Rend.: 140,000

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Unitats

A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

71,56800

81,32752

19,88 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
1,56093

3,35832

71,56800

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

6,40120

Materials:

0,64330

Mà d'obra:

Import

Maquinària:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Parcial

Mà d'obra:

Subtotal...

8,50200

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 101 G228U010

P- 102 G450U040

4,29954

Materials:
B0315600

2,14586

Materials:

Maquinària:

A0140000

134

25,95000 =

0,09268

Import
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135

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0150000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

136

PARTIDES D'OBRA
UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre especialista

PREU
21,91000 =

1,000 /R x

Subtotal...

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

0,15650
0,24918

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,65566

0,24918

Maquinària:
C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

1,000 /R x

60,12000 =

0,42943

C133U030

h

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

1,000 /R x

62,26000 =

0,44471

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

0,500 /R x

45,28000 =

0,16171

Subtotal...

1,03585

P- 105 G9H1U612

m3

Aigua

0,050

x

1,78000 =

0,08900

B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

1,200

x

14,63000 =

17,55600

Subtotal...

17,64500

COST DIRECTE

1,03585

Parcial

A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

25,95000 =

0,39923

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

24,50000 =

0,75385

A0150000

h

Manobre especialista

4,000 /R x

21,91000 =

1,34831

Subtotal...
17,64500

0,94650

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,84 €

Preu €

Unitats

18,93003

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Rend.: 65,000

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Import

Mà d'obra:

Materials:
B0111000

t

19,87653

2,50139

2,50139

Maquinària:
C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

4,000 /R x

76,34000 =

4,69785

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

1,000 /R x

56,60000 =

0,87077

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

1,000 /R x

65,86000 =

1,01323

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

1,000 /R x

69,69000 =

1,07215

Subtotal...

7,65400

7,65400

Materials:
P- 104 G9E1U020

m2

B9H1U612

Rend.: 23,000

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients

t

Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

30,66 €

1,000

23,03000 =

x

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

23,03000

23,03000

Import

23,03000

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

25,95000 =

1,12826

COST DIRECTE

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

24,50000 =

4,26087

DESPESES INDIRECTES 5,00%

A0140000

h

Manobre

7,000 /R x

21,18000 =

6,44609

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

11,83522

33,18539
1,65927
34,84466

11,83522

Maquinària:
C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,500 /R x

44,79000 =

0,97370

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,500 /R x

8,98000 =

0,19522

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

43,88000 =

0,95391

Subtotal...

2,12283

P- 106 G9HA0010

t

Rend.: 1,000

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Preu €

Unitats

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

0,002

x

86,16000 =

0,17232

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

0,100

x

57,19000 =

5,71900

B071U005

m3

B9E1U002

m2

Parcial

2,12283

B055U001

t

Betum asfàltic tipus B 50/70

1,000

x

439,09000 =
Subtotal...

439,09000
439,09000

COST DIRECTE
0,030

x

94,55000 =

2,83650

1,050

x

6,20000 =

6,51000

Subtotal...

15,23782

DESPESES INDIRECTES 5,00%

21,95450

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,23782

P- 107 G9J1U010

29,19587

Mà d'obra:

m2

1,45979

A0121000

h

Oficial 1a

461,04450

Rend.: 600,000

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5
IMP

1,000 /R x

439,09000

439,09000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats
COST DIRECTE

Import

Materials:

Materials:
B051U012

461,04 €

0,50 €

Preu €
24,50000 =

Parcial
0,04083

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0150000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre especialista

PREU
21,91000 =

1,000 /R x

0,03652
0,07735

0,07735

NÚM

CODI
Materials:

UA

BG21H510

m

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

29,99000 =

1,000 /R x

Subtotal...

BGW21000

u

0,04998
0,04998

0,04998

Materials:
kg

Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200

0,29000 =

x

Subtotal...

u

0,34800

0,34800

0,47533

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,02377

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,49910

Rend.: 1,000
Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,380 /R x

26,21000 =

9,95980

A013H000

h

Ajudant electricista

0,420 /R x

22,49000 =

9,44580

Subtotal...

19,40560

u

BGW1A000

u

Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a
700x900x120 mm, per a servei interior, porta amb
finestreta
Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

1,000

x

164,03000 =

164,03000

1,000

x

5,38000 =

5,38000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

169,41000
1,50%

x

0,15000 =

0,15000
2,15940

2,15940

COST DIRECTE

4,09444

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,20472

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,29916

Rend.: 1,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

6,77 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,004 /R x

25,95000 =

0,10380

A0121000

h

Oficial 1a

0,040 /R x

24,50000 =

0,98000

A013U001

h

Ajudant

0,050 /R x

21,36000 =

1,06800

Subtotal...

2,15180

2,15180

Materials:

169,41000

BG21H810

m

BGW21000

u

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

1,020

x

4,06000 =

4,14120

1,000

x

0,15000 =

0,15000

Subtotal...

198,56202

Rend.: 1,000

4,29120

4,29120

COST DIRECTE

6,44300

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,32215

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,76515

4,30 €
P- 111 GG39D485

Unitats

1,000

9,45533

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,00940

189,10668

DESPESES INDIRECTES 5,00%

m

1,97000 =

0,29108

COST DIRECTE

P- 109 GG21T51J

x

19,40560

Materials:
BG1A0630

m

198,56 €

Preu €

Unitats

1,020

Subtotal...

COST DIRECTE

Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a
700x900x120 mm, per a servei interior, amb porta amb
finestreta, fixat a columna

PREU

0,34800

P- 110 GG21T81J
P- 108 GG1A0639

DESCRIPCIÓ
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

Maquinària:

B055U024

138

PARTIDES D'OBRA

Subtotal...
C1702DU0

Pàg.:

Data: 16/01/20

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,0032 /R x

25,95000 =

0,08304

A0121000

h

Oficial 1a

0,032 /R x

24,50000 =

0,78400

A013U001

h

Ajudant

0,050 /R x

21,36000 =

1,06800

Subtotal...

1,93504

m

Rend.: 1,000

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de
secció 3 x 25 / 54,6 mm2, col·locat aeri
Unitats

6,34 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

1,93504

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,060 /R x

26,21000 =

1,57260

A013H000

h

Ajudant electricista

0,060 /R x

22,49000 =

1,34940

Subtotal...
Materials:

2,92200

2,92200
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG39D480

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA
UA
m

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de
secció 3 x 25 / 54,6 mm2

PREU
1,020

3,01000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,07020

3,07020
1,50%

NÚM

CODI
BG415AJF

u

UA

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

3,07020
0,04383

COST DIRECTE

6,03603

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,30180

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,33783

DESCRIPCIÓ

PREU
1,000

x

65,88000 =

65,88000

1,000

x

0,46000 =

0,46000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

66,34000
1,50%

COST DIRECTE
u

P- 112 GG415A4B

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

77,02419

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

9,74000

9,74000

Materials:

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

1,000

28,03000 =

x

28,03000

P- 114 GG415D59

u

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

35,63 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...
1,000

0,46000 =

x

DESPESES AUXILIARS

0,46000
28,49000

1,50%

BG415D59

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

28,49000
0,14610

COST DIRECTE

38,37610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,91881

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,74000

1,000

x

23,59000 =

23,59000

1,000

x

0,46000 =

0,46000

Subtotal...

40,29491

DESPESES AUXILIARS
u

80,87540

9,74000

Materials:

Subtotal...

P- 113 GG415AJF

3,85121

COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,29 €

66,34000
0,15789

DESPESES INDIRECTES 5,00%

BG415A4B

140

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

24,05000
1,50%

0,14610

COST DIRECTE

80,88 €

33,93610

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,69681

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu €

Parcial

P- 115 GGC1N010
h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

26,21000 =

6,02830

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,49000 =

4,49800

Subtotal...

10,52630

35,63291

Import

Mà d'obra:
A012H000

24,05000

10,52630

Materials:

u

Rend.: 1,000

Grup electrògen de construcció insonoritzat, de 33 kVA
de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V
de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre
de control, instal·lat. Muntat sobre remolc amb llança
amb enganxi per la seva arrossegament per vehicle.
Fins i tot 4 fixacions tipus Twist Lock per a les
subjecció de el grup a el remolc. Homologat per circular
per carretera.
Unitats

Materials:

Preu €

19.061,72 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

142

PARTIDES D'OBRA

CODI
BGC1N030

u

BGC1N040

u

UA

DESCRIPCIÓ
Remolc per a GE de 33 kVA homologat per circulació
per carretera.
Conjunt de 4 fixacions Twist Lock per a la subjecció de
el grup electrogen de 33 kVA al remolc homologat per
circular per carretera

PREU
1,000

x

2.055,00000 =

2.055,00000

1,000

x

480,00000 =

480,00000

Subtotal...

2.535,00000

NÚM

CODI
GGC1N020

UA
u

u

Grup electrògen de construcció insonoritzat, de 30 kVA
de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V
de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre
de control, instal·lat

1,000

x

15.619,01575 =

15.619,01575

Subtotal...

15.619,01575

COST DIRECTE

2.535,00000

u

P- 117 GGC1N021

Taxa de matriculació ordinària de vehicles excepte
ciclomotors

Rend.: 1,000

Suministre de enrotllador/desenrotllador motoritzat. Per
a 1 mànega de 120 m. de longitud, amb una secció de
5x16 mm². Amb una velocitat de enrotllat 20 m / min.
Muntat sobre remolc amb llança amb enganxi per la
seva arrossegament per vehicle i homologat per
circular per carretera.

Rend.: 1,000

x

8.874,28571 =

8.874,28571

8.874,28571

COST DIRECTE

521,46429

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 118 GGD1322U

u

Unitats

10.950,75 €

10.950,75000

Rend.: 1,000

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

8.874,28571

10.429,28571

DESPESES INDIRECTES 5,00%

19.061,71654

97,80 €

PREU
1,000

Subtotal...

907,70079

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

15.619,01575

18.154,01575

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 116 GGC1N015

DESCRIPCIÓ
Suministre de enrotllador/desenrotllador motoritzat. Per
a 1 mànega de 120 m. de longitud, amb una secció de
5x16 mm². Amb una velocitat de enrotllat 20 m / min.
Construït mitjançant perfils tubulars electrosoldats.
Accionament format per:
- Armari elèctric metàl·lic protecció IP 65.
- Convertidor de freqüència per a accionament motor.
- Alimentació a 220V AC.
- Potència instal·lada 1,1 Kw.
- Activació mitjançant comandament a distància de RF
a 2 canals; o per dos polsadors situats a l'armari
elèctric.
Inclou certificat de cumpliment del RD 1215/97.

Partides d'obra:
GGC13031

Pàg.:

Data: 16/01/20

32,69 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,0248 /R x

25,95000 =

0,64356

A0121000

h

Oficial 1a

0,248 /R x

24,50000 =

6,07600

A013U001

h

Ajudant

0,248 /R x

21,36000 =

5,29728

Subtotal...

Construït mitjançant perfils tubulars electrosoldats.
Accionament format per:
- Armari elèctric metàl·lic protecció IP 65.
- Convertidor de freqüència per a accionament motor.
- Alimentació a 220V AC.
- Potència instal·lada 1,1 Kw.
- Activació mitjançant comandament a distància de RF
a 2 canals; o per dos polsadors situats a l'armari
elèctric.

12,01684

12,01684

Materials:
BGD13220

u

BGYD1000

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm
Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000

x

15,05000 =

15,05000

1,000

x

4,07000 =

4,07000

Subtotal...

19,12000

19,12000

Inclou certificat de cumpliment del RD 1215/97.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:

COST DIRECTE

BGC1N050

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

Remolc per a enrotllador/desenrotllador de cable
motoritzat homologat per circulació per carretera.

1,000

x

1.555,00000 =

1.555,00000

31,13684
1,55684

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...

1.555,00000

32,69368

1.555,00000

Partides d'obra:
P- 119 GGF24F91

u

Rend.: 1,000

Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 4 kN d'esforç
en punta, per a cable trenat i muntat amb dau de
formigó
Unitats

679,38 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,500 /R x

26,21000 =

39,31500

A013H000

h

Ajudant electricista

1,500 /R x

22,49000 =

33,73500

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

144

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

73,05000

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

73,05000

635,08980

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

1,000 /R x

49,28000 =

49,28000

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

1,500 /R x

42,16000 =

63,24000

Subtotal...

112,52000

P- 121 GHN1N001

u

112,52000

Materials:
BGF24F90

u

BGWF2000

u

D060Q021

m3

Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb
esforç en punta 4 kN, per a cable trenat
Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó
armat
Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,000

x

282,18000 =

282,18000

1,000

x

73,40000 =

73,40000

x

87,53691 =

1,197

Rend.: 1,000

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos i acer innoxidable, amb grau de protecció
IP-66 i IK10, un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 13 W de potència total, flux lluminós
2300 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per
fixar lateralment i acoblat al suport
Unitats

1.488,90 €

Preu €

Parcial

104,78168

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

9,17350

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

22,49000 =

7,87150

Subtotal...
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

460,36168
1,50%

460,36168

BHN1N001

u

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos i acer innoxidable, amb grau de protecció
IP-66 i IK10, un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 13 W de potència total, flux lluminós
2300 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per
fixar lateralment i acoblat al suport

647,02743

DESPESES INDIRECTES 5,00%

32,35137

COST EXECUCIÓ MATERIAL

17,04500

679,37880

1,000

x

1.400,70000 =

Subtotal...
P- 120 GGF2N020

u

Rend.: 1,000

Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 2,5 kN
d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb dau
de formigó

635,09 €

DESPESES AUXILIARS

Preu €

Parcial

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,500 /R x

26,21000 =

39,31500

A013H000

h

Ajudant electricista

1,500 /R x

22,49000 =

33,73500

Subtotal...

73,05000

73,05000

P- 122 GHN1N002

u

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

1,000 /R x

49,28000 =

49,28000

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

1,500 /R x

42,16000 =

63,24000

Subtotal...

112,52000

112,52000

Materials:

BGWF2000

u

D060Q021

m3

Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb
esforç en punta 2,5 kN, per a cable trenat
Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó
armat
Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,50%

1,000

x

240,00000 =

240,00000

1,000

x

73,40000 =

73,40000

1,197

x

87,53691 =

104,78168

1.400,70000
0,25568
1.418,00068
70,90003

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.488,90071

Rend.: 1,000

417,17 €

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, amb grau de protecció IP-66 i IK08, un
dispositiu d'alimentació i control regulable de 37.3 W de
potència total, flux lluminós 3710 lumen, temperatura
de color 4000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric
classe II, amb accessori per fixar lateralment i acoblat
al suport
Unitats

u

1.400,70000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Mà d'obra:

BGF2N020

1.400,70000

COST DIRECTE
Unitats

17,04500

Materials:

1,09575

COST DIRECTE

Import

Mà d'obra:

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

9,17350

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

22,49000 =

7,87150

Subtotal...

17,04500

17,04500

Materials:
BHN1N002
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

418,18168
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

418,18168
1,09575
604,84743
30,24237

u

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, amb grau de protecció IP-66 i IK08, un
dispositiu d'alimentació i control regulable de 37.3 W de
potència total, flux lluminós 3710 lumen, temperatura
de color 4000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric
classe II, amb accessori per fixar lateralment i acoblat
al suport

1,000

x

380,00000 =

Subtotal...

380,00000

380,00000

380,00000

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 16/01/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

DESCRIPCIÓ

417,17 €

PREU
DESPESES AUXILIARS

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 125 GHN1N120

u

175,84510

Rend.: 1,000

44,42 €

Suministri i instal·lació de perfil de tira LED en alumini
anodizat mes difusor opalino, de montatge superficial
per exterior.

Preu €

Preu €

Parcial

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

9,17350

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

22,49000 =

7,87150

Subtotal...

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

9,17350

Materials:

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

22,49000 =

7,87150

BHN1N120

Subtotal...

17,04500

m

Perfil per tira LED en alumini anodizat mes difusor
opalino, de montatge superficial per exterior, inclos kit
de instalació de la tira i conectors.

17,04500

Materials:
1,000

380,00000 =

x

Import

Subtotal...

25,00000
1,50%

1,50%

0,25568
2,11503

Unitats

P- 126 GHTAN010

u

397,30067
19,86503
417,16571

Rend.: 1,000

Tira LED de 10 m de llarg, per exterior, amb grau de
protecció IP-67, tensió 24 V, flux lluminós 70 lumen,
temperatura de color 3000 K, potencia 5W/m, vida útil
>= 80000 h, col·locada sobre perfil, totalment muntada
i provada

175,85 €

Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

26,21000 =

1,31050

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

22,49000 =

1,12450

Subtotal...

2,43500

Unitats

Materials:
1,000

x

165,00000 =

2.119,66 €

Preu €

h

Oficial 1a

8,000 /R x

24,50000 =

49,00000

A013U001

h

Ajudant

8,000 /R x

21,36000 =

42,72000

Subtotal...
BHTAN010

u

165,00000

165,00000

91,72000

1,000

x

1.319,00000 =

1.319,00000

u

Controlador muntat en rail DIN per a càrregues digitals
adreçables conformes amb DALI. Proporciona
alimentació i control de bus DALI per a dos autobusos
DALI independents amb fins a 64 llastos cadascun. La
unitat QS Energi Savr Node també proporciona
connexions directes i potència per als següents
dispositius.
Sensor de llum del dia amb cable Receptor d’infrarojos

BHTAN020
BHTAN040

1,000

x

137,00000 =

137,00000

u

Botonera para accionamiento externo control DALI

1,000

x

471,00000 =

471,00000

COST DIRECTE
Subtotal...

Import

91,72000

Materials:

Subtotal...

165,00000

Parcial

A0121000

Import

2,43500

Rend.: 4,000

Suministre i implementació de sistema de regulación
DALI per control de lluminaries

Mà d'obra:

Mà d'obra:
A013H000

44,41571

380,00000
0,25568

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,00000

42,30068

COST EXECUCIÓ MATERIAL
380,00000

17,04500

25,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Tira LED de 10 m de llarg, per exterior, amb grau de
protecció IP-67, tensió 24 V, flux lluminós 70 lumen,
temperatura de color 3000 K, potencia 5W/m, vida útil
>= 80000 h,

25,00000 =

x

380,00000

COST DIRECTE

m

17,04500

COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

BHN1N110

1,000

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

u

Parcial

A013H000

Mà d'obra:

P- 124 GHN1N110

8,37358

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

A012H000

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, amb grau de protecció IP-66 i IK08, un
dispositiu d'alimentació i control regulable de 28.7 W de
potència total, flux lluminós 2920 lumen, temperatura
de color 4000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric
classe II, amb accessori per fixar lateralment i acoblat
al suport

0,03653
167,47153

Mà d'obra:
Unitats

u

1,50%

COST DIRECTE

417,16571

Rend.: 1,000

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, amb grau de protecció IP-66 i IK08, un
dispositiu d'alimentació i control regulable de 28.7 W de
potència total, flux lluminós 2920 lumen, temperatura
de color 4000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric
classe II, amb accessori per fixar lateralment i acoblat
al suport

UA

19,86503

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

CODI

397,30067

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 123 GHN1N003

NÚM

0,25568

COST DIRECTE

BHN1N003

146

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1.927,00000

1.927,00000

2.018,72000
100,93600

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
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COMARCA BERGUEDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 127 GHTAN020

u

Rend.: 4,000

Suministre i instalació de cable per a bus DALI

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a

0,020 /R x

24,50000 =

0,12250

A013U001

h

Ajudant

0,020 /R x

21,36000 =

0,10680

Subtotal...

0,22930

NÚM

CODI

2.119,65600

P- 130 K21GU025

1,50 €
Import

Mà d'obra:

Mà d'obra:
A0121000

UA
u

DESCRIPCIÓ

u

Cable per a bus DALI

1,000

1,20000 =

x

Subtotal...

h

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

26,21000 =

26,21000

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

22,49000 =

22,49000

Subtotal...
0,22930

DESPESES AUXILIARS

1,42930
0,07147

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50077

22,46 €

P- 131 K21GZ022

u

Parcial

Manobre per a seguretat i salut

21,18000 =

1,000 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,00%

h

Oficial 1a electricista

Import

2,51 €

Preu €

m

22,46139

Rend.: 1,000

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x

26,21000 =

0,52420

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,49000 =

0,44980

DESPESES AUXILIARS

0,97400
1,50%

2,35890
2,35890

1,50%

2,35890
0,03538

COST DIRECTE

2,39428

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,11971

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,51400

P- 132 K21H1211

u

Rend.: 1,000

Arrencada de llumenera interior instal·lada
superficialment, a una alçària > 3 m, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Unitats

3,11 €

Preu €

Parcial

1,04 €

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,060 /R x

26,21000 =

1,57260

Import

A013H000

h

Ajudant electricista

0,060 /R x

22,49000 =

1,34940

Mà d'obra:
A012H000

Subtotal...

Import

1,06959

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 129 K21G2011

Parcial

26,21000 =

0,090 /R x

DESPESES AUXILIARS
21,18000

21,39180

DESPESES INDIRECTES 5,00%

2,47153

Rend.: 1,000

Subtotal...

0,21180

COST DIRECTE

0,73050
49,43050
51,90203

Arrencada de caixa de derivació muntada
superficialment, quadrada, rectangular o rodona,
metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

21,18000
21,18000

48,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
h

Import

Mà d'obra:
A012H000

Preu €

Unitats

1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,20000

COST DIRECTE

Rend.: 1,000

48,70000

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Parcial

A012H000

Unitats
P- 128 HQUZM000

51,90 €

Preu €

Unitats

1,20000
1,20000

PREU
Rend.: 1,000

Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic
o de material sintètic, de mides entre 300x300x250 mm
i 1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Materials:

A01H4000

148

PARTIDES D'OBRA

CODI

BHTAN030

Pàg.:

Data: 16/01/20

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
0,97400
0,01461

COST DIRECTE

0,98861

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,04943

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,03804

2,92200
1,50%

Import

2,92200
0,04383

COST DIRECTE

2,96583

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,14829

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,11412
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

P- 133 KHV3N010

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Suministri i instal·lació de font d'alimentación LED
AC-DC. per a suministri de tensión o corrient
necesaria per a un óptim funcionament de dispositivos
led. Amb corrent nominal de salida de 700 mA i IP65.
Totalment muntat, provat i en servei.

Preu €

Unitats

NÚM

CODI

UA

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

26,21000 =

9,17350

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

22,49000 =

7,87150

Subtotal...
Font d'alimentación LED AC-DC. per a suministri de
tensión o corrient necesaria per a un óptim
funcionament de dispositivos led. Amb corrent nominal
de salida de 700 mA i IP65.

1,000

17,04500

52,00000 =

x

Subtotal...

m

Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques
de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de
cables subterranis segons normativa de la companyia
de distribució elèctrica.

Rend.: 1,000

2,30 €

P- 137 SE51S010

m

Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.

Rend.: 1,000

3,09 €

P- 138 SEA4N010

u

Subministrament
i
muntatge
d'empalmament
termoretràctil per a circuit RV 4x1x70mm2 + TT 0,6/1
kV de baixa tensió.

Rend.: 1,000

38,00 €

P- 139 SEA4N020

u

Subministrament
i
muntatge
d'empalmament
termoretràctil per a circuit RV 4x1x16mm2 + TT 0,6/1
kV de baixa tensió.

Rend.: 1,000

34,00 €

P- 140 SEA4S010

u

Subministrament
i
muntatge
d'empalmament
termoretràctil per a circuit RV 4x1x50mm2 0,6/1 kV +
TT

Rend.: 1,000

35,55 €

P- 141 SEA6N040

u

Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en
suport, inclòs el subministrament de tub de protecció,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i
empalmament de conductors fins a secció RZ
3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2
0,6/1kV, muntada.

Rend.: 1,000

325,88 €

Import

17,04500

52,00000

52,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

m

3,45225
72,49725

Rend.: 1,000

Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans
manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

14,28 €

Preu €

Unitats

52,00000

69,04500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 134 KY011A1A

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

25,37000 =

2,53700

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

21,18000 =

10,59000

Subtotal...

13,12700

13,12700

Partides d'obra:
m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,003

92,13170 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE

m

Desmuntatge d'un circuit de cable trenat sobre suports
fins a secció RZ 3x150/80mm2 Al 0,6/1kV, inclòs
desconnexió de puntes del cable, identificació,
transport a magatzem o a abocador.

0,27640

0,27640

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 135 SE12S020

PREU

P- 136 SE21S010

Materials:
u

DESCRIPCIÓ

72,50 €

Mà d'obra:

D0701821

150

PARTIDES D'OBRA

CODI

BHV3N010

Pàg.:

Data: 16/01/20

0,27640
0,19691
13,60031
0,68002

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,28032

Rend.: 1,000

2,90 €
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Pàg.:

151

PARTIDES ALÇADES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 16/01/20

Pàg.:

152

ALTRES

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

XPA000SS

pa

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

73.838,66 €

PREU

XPALEG01

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la legalització
de la instal·lació de BT, incloses les taxes de
l'Administració i la inspecció inicial.

2.500,00 €

XPAX0000

pa

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de
construcció i demolició

0,00 €

XPAXN002

pa

Partida
alçada
mediambientals.

correctores

156,62 €

XPAXN010

pa

Partida alçada de cobrament integre per a la gestió de
residus

2.266,87 €

XPAXN030

pa

Partida Alçada de cobrament íntegre per a Seguretat i
Salut a l’obra

4.679,18 €

XPAXN070

pa

Partida alçada a justificar per a contingència d'obres no
avaluables en el present projecte, a causa de possibles
defectes no detectables durant la redacció del projecte

6.066,09 €

de

mesures

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012M000

*

Elemento no encontrado

0,00 €

A013M000

*

Elemento no encontrado

0,00 €
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1.

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE LA ADMINISTRACIÓ

Es presenta a continuació el pressupost per coneixement de la administració.

Pressupost d'Execució material
TOTAL Pressupost General d'execució material
Pressupost d'Execució per Contracta abans d'I.V.A.
Despeses Generals
Benefici Industrial

223.301,62 €

13%
6%

Pressupost General d'Execució per Contracta (sense I.V.A.)
Pressupost d'Execució per Contracta amb d'I.V.A.
I.V.A.

29.029,21 €
13.298,10 €
265.728,93 €

21%

Pressupost General d'Execució per Contracta (amb I.V.A.)

55.803,08 €
321.532,01 €

El pressupost per Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de TRES-CENTS VINT-IUN MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIM (321.532,01 €)

2
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S/E
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CLAU:
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Escala original DIN A-3

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚM:

8

ZONA CORONACIÓ

LAB.0029/02.P
0

DATA:

40m

0

DESEMBRE 2019

ENLLUMENAT EXTERIOR i DETALLS DE LLUMINARIES

FULL:

1
1
_____DE______

LLEGENDA
Enllumenat exterior existent
Línia aèria BT projectada

Línia soterrada BT projectada

Quadre d'indicadors existent
Quadre d'indicadors (nova ubicació)
Rasa en calçada
Rasa en terreny
pf

Noves arquetes 600X600

DETALL 1.
APROFITAMENT PAL EXISTENT PER A ESCOMESA FINS EDIFICI

Noves arquetes 420x420

QCPCA

Arquetes existents

Lluminària existent

Focus existent
Cable trenat grapat sobre façana

CPM

NOVA DERIVACIÓ INDIVIDUAL
PER CASA ADMINISTRACIÓ

PASSAMURS

NOVA DERIVACIÓ INDIVIDUAL
PER CASA ANNEXA

NOVA CAIXA DE PROTECCIÓ
PER CASA ANNEXA

BAIXANT A PLANTA SOTERRANI

MUNTANT A PLANTA BAIXA

CAIXA DE PROTECCIÓ EXISTENT
COMPARTIDA

NOVA CAIXA DE PROTECCIÓ PER
CASA D'ADMINISTRACIÓ
ACS

MUNTANT A PLANTA BAIXA

PLANTA ESQUEMÀTICA
D

649,7

660,9

660,9

D

700

700

662,5

RA

662,5

658,0

658,0

658,8

658,8
D

Cal Miralles

655,7

657,5

BO

655,7

657,5

PLANTA SOTERRANI
657,3

661,7

661,7

D

659,0

657,3

652,3

659,0

652,3

651,8

651,8

D

BO

668,1

668,1

651,8

651,8

DM

BO

653,1

653,1

651,1

656,0

656,0

650,9

651,1

650,9

649,5

D

BO

D

645,9

645,9

DM

D

650,7

650,7

643,1

643,1
648,4

648,5

649,5

la Baells

648,4

648,5
644,4

644,4
644,4

644,4

645,7

645,7

BO
RA

D

644,2

644,2

656,4

656,4

D

673,1

673,1

650

D

650

648,5

D

PLANTA SOTERRANI

BO

648,5

D

AA

BO

640,4

640,4

649,7

649,7

680,7

DM

680,7

629,9

629,9

649,4

649,4

629,6

BO

D

629,6

635,9

671,6

635,9

671,6
671,1

651,8

Pantà de la Baells

648,7

668,1

630,6
632,0

632,0

648,7

668,1

630,6

PLANTA BAIXA

651,8

671,1

BO
PR

i e ra de
M e t ge

BO

631,4

631,4
632,1

632,1
BO
DM
PR

C-2
6

634,4

634,4
PR

628,6

628,6

645,3

645,3
B

634,1

634,1
BO
B

DM

668,3

668,3
631,4

631,4
DI
647,0

BO

647,0
BO
641,5

641,5
659,6

659,6

626,7

626,7
642,3

642,3

625

670,3

625

670,3
D

BO

600

600

D

CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ
ENDESA

D
632,7
632,7

D

MAGATZEM

DESPATX

ARXIU

PR

DUTXA

D

WC

WC

D

709,1

709,1

MENJADOR

BO

SALA QUADRES ELÈCTRICS

Casa
del Bosc

637,6

637,6

PR

634,9

634,9

TALLER

GARATGE

DR

WCH

WCD

655,6

655,6

P

GARATGE

D

ARXIU

625

D

BO

PR
D

625,9

625,9

624,5

624,5

682,3

682,3

D

OFICINA

D
625

DESPATX

675

675

P

634,3

634,3
632,8

632,8
633,2

PC

633,2
650

650
648,6

648,6

623,7

623,7

647,2

647,2

D
624,7

624,7

633,7

633,7

Presa de
la Baells

F

636,0

636,0

575,6

575,6

618,6

618,6
614,8

614,8

596,6

596,6
638,7

638,7

628,5

628,5
659,1

659,1

725

725

645,8

645,8
647,5

647,5

BO

BO
BO

600

600

750

750
541,6

541,6

BO
BO
638,0

638,0

BO

666,0

666,0

BO

Casa del Guarda

F

650

650

D
ACS

BO

650,3

650,3

BO
550

550
BO
546,0

546,0
658,2

658,2
541,8

541,8

F

550
614,8

DETALL 2.
CPM
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CLAU:
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Escala original DIN A-3

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚM:

9

ZONA CASA D'ADMINISTRACIÓ I CASA ANNEXA

LAB.0029/02.P
0

DATA:

5m

0

DESEMBRE 2019

PLANTA

FULL:

1
1
_____DE______

CINTA SENYALITZACIÓ
CABLES ELÈCTRICS

0.10

Garatges
0.20

FARCIT TOT Ú ARTIFICIAL

Centralització
de comptadors

TUB PVC Ø16mm

0.35

0.75

REBLIMENT SÒL EXISTENT

m

m

0.08

Ø1

10
m

0m

1
Ø1

0.08

0.20

0.11

FARCIT DE FORMIGÓ

0.25

0.08

0.40

RASA EN CALÇADA ZONA POBLAT
ESCALA 1:10

TUB PVC Ø16mm

TUB PVC Ø16mm

0.04

RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER

0.10

CINTA SENYALITZACIÓ
CABLES ELÈCTRICS

0.20

FARCIT TOT Ú ARTIFICIAL

REBLIMENT SÒL EXISTENT
0.35

0.79

Habitatges

PLANTA ESQUEMÀTICA
D

649,7

660,9

660,9

D

700

662,5

658,0

658,0

D

655,7

657,5

657,5

BO

655,7
657,3

661,7

661,7

D

700

662,5

RA
658,8

658,8

Cal Miralles

659,0

657,3

652,3

659,0

652,3

651,8

651,8
D

FARCIT DE FORMIGÓ

668,1

668,1

651,8

651,8

BO

DM

BO

653,1

653,1

651,1

656,0

656,0

650,9

651,1

650,9

649,5

D

BO

D

645,9

645,9

DM
D

650,7

0.11

LLEGENDA

650,7

643,1

643,1
648,4

648,5

649,5

la Baells

648,4

648,5
644,4

644,4
644,4

644,4

645,7

645,7

BO
RA

D

644,2

644,2

656,4

656,4

D

673,1

673,1

650

D

650

648,5

D

BO

648,5

D

AA

BO

640,4

640,4

649,7

649,7

680,7

DM

680,7

629,9

629,9

649,4

649,4

629,6

BO

D

629,6

635,9

671,6

635,9

671,6
671,1

671,1

BO

651,8

651,8

Pantà de la Baells

PR

0.20

i era de
M e t ge

648,7

668,1

630,6
632,0

632,0

648,7

668,1

630,6

BO

631,4

631,4
632,1

632,1
BO
DM
PR

Nova canalització B.T. soterrada

C-2
6

634,4

634,4
PR

628,6

628,6

645,3

645,3
B

634,1

634,1
BO
B

DM

668,3

0.08

668,3
631,4

631,4
DI
647,0

BO

647,0
BO
641,5

641,5
659,6

659,6

Nova arqueta 60x60 cm

626,7

626,7
642,3

642,3

625

670,3

625

670,3
D

BO

600

600

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
ENDESA

D
632,7

MAGATZEM

SALA QUADRES

ELÈCTRICS

632,7

D

DESPATX

ARXIU

PR

DUTXA

D

WC

D

709,1

709,1

WC

BO

MENJADOR

0.08

637,6

637,6

PR

634,9

634,9

WCH

TALLER GARATGE

0.25

D

Casa
del Bosc

WCD

0.08

DR

655,6

655,6

P

GARATGE

D
675

675

D

DESPATX

D

0.40

Nova arqueta 42x42 cm

ARXIU

BO

PR
D

625,9

625,9

624,5

624,5

682,3

682,3

D

OFICINA

625

625

P

634,3

634,3
632,8

632,8
633,2

PC

633,2
650

650
648,6

648,6

623,7

623,7

647,2

647,2

D
624,7

624,7

633,7

Presa de
la Baells

633,7
F

636,0

636,0

575,6

575,6

618,6

618,6
614,8

614,8

596,6

596,6
638,7

638,7

628,5

628,5

RASA EN VORERA

659,1

659,1

Lluninària exterior

ESCALA 1:10

725

725

645,8

645,8
647,5

647,5

BO

BO
BO

600

600

750

750
541,6

541,6

BO
BO
638,0

638,0

BO

666,0

666,0

BO

Casa del Guarda

F

650

650

D
ACS

BO

650,3

650,3

BO
550

550
BO
546,0

546,0
658,2

658,2
541,8

541,8

F

550
614,8
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ZONA POBLAT

LAB.0029/02.P
0

DATA:

5m

0

DESEMBRE 2019

CANALITZACIÓ I ENLLUMENTAT EXTERIOR
PLANTA

FULL:

1

2

_____DE______

LLEGENDA
QGCiP
Endoll tipus shucko 16A
Quadre endolls
Unitat interior bomba de calor
E

Lluminària emergència
Punt de llum de sostre
Interruptor
Conmutador

PLANTA
ESCALA 1:50
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ESCALES:

CLAU:

E: 1:100

Escala original DIN A-3

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚM:

10

ZONA POBLAT

LAB.0029/02.P
0

DATA:

2.5m

0

DESEMBRE 2019

INSTAL.LACIONS INTERIORS DE L'HABITATGE
PLANTA

FULL:

2
2
_____DE______

665.0000

LLEGENDA

F.Línia-HV-630-R9

664.0000

18.08 m
Angle-HV-250-R9

PAL 1

Línia aèria BT projectada

PAL 2

662.0000

Suport de línia

10.89 m
LÍNIA B.T.

660.0000

PAL 3

F.Línia-HV-630-R9
PAL 3

658.0000

CA
IX
EN

TR

AD
ER
AC

656.0000

TERRENY NATURAL

IVA

AD

AB

CI
Ó

LE
654.0000

180g
EDIFICI

652.0000

PAL 1
650.0000

648.0000

646

PAL 2

646.0000

644.0000

642.0000

640.0000

PERFIL
LONGITUDINAL LÍNIA
ESCALA H=1:750

PLANTA
ESCALA 1:250

Num de Ordre

Denominació

V=1:150

pal

3(657m)

A(m)

H(m)

1

Cable

2

Neutre "Almelec" o fiador

3

Pinza de amarrament

4

Tensor 3/8"

5

Ancoratge curt; tancat o obert

6

Ancoratge pal tancat o obert

3

0.65

1.6

2

0.56

1.5

7

Abraçadora per a perfil angular

1

0.65

1.6

8

Abraçadora pal i cable

9

Abraçadora de suspensió

10

Preformat amarrament

11

Guardacabos tancat 3/8"

PAL 3

1(3x

25 A
l/54.6

FL

PLANTA ESQUEMÀTICA

Alm
T

etr.)

2(655m)

1(651m)

649,7

660,9

D

660,9

D

D

Cal Miralles

655,7

657,5

BO

655,7

657,5

657,3

661,7

661,7

D

700

662,5

658,0

658,0

658,8

PAL 1

700

662,5

RA
658,8

18m

659,0

657,3

652,3

659,0

652,3
651,8

651,8
668,1

D

668,1

651,8

651,8

BO

DM

BO

653,1

653,1

HV-400-R9

651,1

656,0

656,0

650,9

651,1

650,9

649,5

D

BO

D
645,9

645,9

90g

DM
D

650,7

650,7

649,5

BO

643,1

643,1

RA

D

648,4

648,5

la Baells

648,4

648,5
644,4

644,4

90g

644,4

644,4

645,7

645,7

644,2

644,2

656,4

656,4

D

673,1

673,1

650

1(3x25 Al/54.6 Alm Tetr.)

D

D

650

648,5

BO

648,5

D

AA

BO

640,4

640,4

649,7

649,7

680,7

DM

680,7

629,9

629,9

649,4

649,4

629,6

629,6

BO

D

635,9

671,6

635,9

671,6
671,1

651,8

671,1

BO

651,8

PR

i era d e
M e t ge

10m

648,7

668,1

630,6

Pantà de la Baells

648,7

668,1

630,6
632,0

632,0

BO

631,4

631,4
632,1

632,1
BO
DM
PR

PAL 2

634,4

C-26

634,4
PR

628,6

628,6

645,3

645,3
B

634,1

634,1
BO
B

DM

668,3

668,3
631,4

ANG

631,4
DI

FL

647,0

BO

647,0
BO
641,5

641,5
659,6

659,6

626,7

626,7
642,3

642,3

625

670,3

625

670,3
D

BO

600

600

D

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
ENDESA

D
632,7
632,7

MAGATZEM

SALA QUADRES ELÈCTRICS

Casa
del Bosc

D

DESPATX

ARXIU

PR

D

DUTXA

D

709,1

709,1

WC

BO

637,6

637,6

TALLER GARATGE

DR

WC

PLANTA
TRAÇAT LÍNIA
S/E

EN PAL, AMB PINÇA D'AMARRAMENT

HV-400-R9

MENJADOR

HV-250-R9

PR

634,9

634,9

WCH

WCD

655,6

655,6

P D

GARATGE

D
675

675

625,9

624,5

682,3

D

BO

PR
D

625,9

682,3

OFICINA

ARXIU

DESPATX

D
625

625
624,5

P

634,3

634,3
632,8

632,8
633,2

PC

633,2
650

650
648,6

648,6

623,7

623,7

647,2

647,2

D
624,7

624,7

633,7

Presa de
la Baells

633,7
F

636,0

636,0

575,6

575,6

618,6

618,6

FONAMENTS
PALS
S/E

614,8

614,8

DISPOSICIÒ D'AMARRAMENT SENCILL
EN SUPORT RED TENSADA

596,6

596,6
638,7

638,7

628,5

628,5
659,1

659,1

725

725

645,8

645,8
647,5

647,5

BO

BO
BO

600

600

750

750
541,6

541,6

BO
BO
638,0

638,0

BO

666,0

666,0

BO

Casa del Guarda

650

F

650

D
ACS

BO

650,3

650,3

BO
550

550
BO
546,0

546,0
658,2

658,2
541,8

541,8

F

550
614,8
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0
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ZONA ETAP FUTURA

0

Escala original DIN A-3

DESEMBRE 2019

PLÍNIA AÈRIA D'ALIMENTACIÓ ETAP FUTURA

FULL:

1
1
_____DE______

VISTA A

DETALL GRUP ELECTROGEN

VISTA B

S/E

B
C

A

3D
VISTA C

DETALL ENRROTLLADOR/DESENRROTLLADOR
S/E
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12

SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ALTERNATIU

0

Escala original DIN A-3

DESEMBRE 2019

DETALL GRUP ELECTROGEN I ENRROLLADORA/DESENRROLLADORA

FULL:

1
2
_____DE______
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QGCP

NS400
In=400A

Q2

Q3

C60H
I.Autom.IV
In=16 A
VIGI 30mA, AC

Q7

C60H
I.Autom.IV
In=40 A
VIGI 300mA, AC

C60H
I.Autom.IV
In=63A
VIGI 300mA, AC
Selectiu

Q9

Q10

C60H
I.Autom.II
In=10A
VIGI 30mA, AC

Q11

C60H
I.Autom.IV
In=10A
VIGI 300mA, AC

C60H
I.Autom.IV
In=40A
VIGI 300mA, AC
Selectiu

Q12

Q13

C60H
I.Autom.IV
In=50A
VIGI 300mA, AC
Selectiu

Q14

NS100
I.Autom.IV
In=100 A
Rele+trafo
dif 300mA, AC
Selectiu

Q15

C60H
I.Autom.IV
In=20A
VIGI 300mA, AC
Selectiu

C60H
I.Autom.IV
In=50A
VIGI 300mA, AC
Selectiu

C60H
I.Autom.IV
In=32A
VIGI 300mA, AC

Contactor
40 A,IV

0.6/1 kV,XLPE
RV-K

3x6mm2Cu+TT

4x25mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

4x16mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

4x70mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

4x50mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

4x16mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

4x50mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

4x10mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

Maniobra
quadre

2x6+TTx6mm2Cu
Bipol.Cond.Ent. D=50 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

4x16+TTx16mm2Cu

0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Guardamotor
R.T. 6.3 - 10A

4x25mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

K2A

4x2.5mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

Q8

NS100
I.Autom.IV
In=100 A
Rele+trafo
dif 300mA, AC

4x10+TTx10mm2Cu
Tetrap.Tubos Sup.E.O D=32 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Q1

B

Q22
C60H
I.Autom.IV
In=16A
VIGI 300mA, AC

Q23
C60H
I.Autom.II
In=16A
VIGI 300mA, AC
Selectiu

Q24

Endolls galeries

Enllumenat interior presa

Enllumenat claustre

15kW

29kW

2,24kW

Porta + llum accés
QCPPA1
1kW

Contactor
25 A,IV

I.MAG.II
10 A

Quadres endolls taller
20,6kW

2x6+TTx6mm2Cu
Bipol.Cond.Ent. D=50 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

4x2.5mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

0.6/1 kV,XLPE
RV-K

4x10mm2Cu+TT

2x10mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

4x6mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

4x50mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

4x16mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)

4x10mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

4x10mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K

4x95mm2Cu+TT
0.6/1 kV,XLPE
RV-K
Bombes drenatge
QCPBD1
10kW

Ascensor
QCPAS1
25kW

Bomba maqueta
3kW

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

C60H
I.Autom.IV
In=16 A
VIGI 30mA, AC

Línia interior
quadre - reserva

OFICINA
QCPOF1
16kW

Sobreeixidors
QCPSB1,2,3
10,3kW

Q25
C60H
I.Autom.IV
In=40 A
VIGI 30mA, AC

I.MAG.II
10 A

K2A.1

SAIH
QCPSA1
15kW

Desaigua de fons
QCPDF1
50kW

Enllumenat façana
Oficines
0,4kW

Quadre serveis publics
2500W;100m;4.69%
Fase R

I.MAG.II
16 A

Taller vestidors
500W

I.MAG.II
10 A

Eixugamans
1500W

Emergències
100W

ETAP
3x25/54.6+TTx16mm2Al/Alm
Tetrap.Trenz.Neut.Fi
0.6/1 kV,XLPE
RZ Fca
50 m

Q21
C60H
I.Autom.IV
In=63A
VIGI 300mA, AC
Selectiu

Desaigua mig fons
QCPDM1
24kW

0.6/1 kV,XLPE
RV-K

Q20
C60H
I.Autom.IV
In=32A
VIGI 300mA, AC
Selectiu

30,8kW

Atall de mig fons
QCPAM1
20,4kW

2x1.5+TTx1.5mm2Cu

Q19
NS250
I.Autom.IV
Ir=160 A
Rele+trafo
dif 300mA, AC

Atall de fons
(Reserva)
5kW

0.6/1 kV,XLPE
RV-K

Q18
C60H
I.Autom.IV
In=40A
VIGI 300mA, AC
Selectiu

Casa administració

Enllumenat
Embarcador i jardins
120W;80m;2.09%
Fase S

L2 Enllumenat exterior
coronació
2300W;630m;3.8%

2x2.5+TTx2.5mm2Cu

Q17
C60H
I.Autom.IV
In=63A
VIGI 300mA, AC
Selectiu

L1 Enllumenat exterior
coronació
2000W;510m;4.04%

0.6/1 kV,XLPE
RV-K

Q16

Reserva

Enllumenat desguassos
Columna nivell 590
8kW

2x1.5+TTx1.5mm2Cu

Endolls termo +
cafetera vestuaris
8kW

ETAP futura
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Cuadro General de
Mando y Proteccion
EQUIPO DE MEDIDA
DERIVACION INDIVIDUAL: 4x10+TTx10mm2Cu
Unipolares Cond.Ent. D=63 mm 75 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 32 A,IV; U>
PdeC:25 kA; Curva C
20 A, C
P. de C.:10 kA
Limit. sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA
1(12x2)=24mm2Cu
I.MAG.IV
32 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

HABITATGE POBLAT
4x10mm2Cu
Tetrap.Tubos Sup.E.O D=32 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

I.DIF.IV
40A,300 mA
AC[s]; tr:0.5 s

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Consultor a & In

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:
a

au din g nt raesa

JOSEP SECANELL NADALES
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Col. Num. 8.396

C3 - Cuina-forn
2500W;9.2m;1.57%
FASE R

C4 - Rentavaixelles
1250W;8.7m;1.61%
FASE T

C4 - Termo
1250W;12.5m;1.75%
FASE S

C6 - C7
4x6mm2Cu
Tetrap.Tubos Sup.E.O D=25 mm
450/750 V,PVC
H07V-K Eca
0.3 m

C4 - Rentadora
1250W;12.5m;1.75%
FASE T

TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
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C5- PC aux. cuina
750W;9.5m;1.38%
FASE S

ESCALES:

C5- PC bany
600W;13.3m;1.52%
FASE R

CLAU:

C6 - Calefacció
2250W;15m;1.7%
FASE T

DATA:

LAB.0029/02.P
0

C7 - Assecadora
1250W;15m;1.83%
FASE S

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚM:

13.2

ESQUEMES ELECTRICS

0

E: S/E

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,PVC
H07V-K Eca

I.MAG.II
25 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

2x6+TTx6mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=25 mm
450/750 V,PVC
H07V-K Eca

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,PVC
H07V-K Eca

I.MAG.II
25 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

2x6+TTx6mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=25 mm
450/750 V,PVC
H07V-K Eca

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,PVC
H07V-K Eca

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,PVC
H07V-K Eca

C9- il.lu. garatge2
90W;53.5m;1.4%
FASE T

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,PVC
H07V-K Eca

C9- il.lu. garatge1
90W;53.5m;1.4%
FASE T

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

2x6+TTx6mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=25 mm
450/750 V,PVC
H07V-K Eca

2x6+TTx6mm2Cu
Bipol.Cond.Ent. D=50 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.MAG.II
10 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

C8- Il.lu. exterior
400W;55m;1.53%
FASE T

EMPRESA CONSULTORA:

Agència Catalana
de l'Aigua

I.MAG.II
10 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

2x6+TTx6mm2Cu
Bipol.Cond.Ent. D=50 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

C2 - PC us general
1380W;57.7m;2.54%
FASE S

I.MAG.II
10 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

2x6+TTx6mm2Cu
Bipol.Cond.Ent. D=50 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

C1- Il.lu. interior
540W;46.3m;2.44%
FASE R

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,PVC
H07V-K Eca

I.MAG.II
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,XLPE
H07 Eca

I.MAG.II
10 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

C3 - C4 - C5
4x10mm2Cu
Tetrap.Tubos Sup.E.O D=32 mm
450/750 V,PVC
H07V-K Eca
0.3 m

I.DIF.IV
40A,30 mA
AC

C1 - C2 - C8 - C9
4x6mm2Cu
Tetrap.Tubos Sup.E.O D=25 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

I.DIF.IV
40A,30 mA
AC
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QUADRE DE CONMUTACIÓ

FULL:

1
1
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QCPBD1

I.c.en carga
32 A

BASE CETACT 63A 3P+N+T

QCOMB-GE

4x10+TTx10mm2Cu
450/750 V,Poliolef.
ES07Z1-K(AS)

QCPB D1

QCOMB-GE
63 A IV
0
2

I.Autom.III
In=12 A
R.T.8÷12 A

Cont.
12 A,III

Bomba 1
5000W

3x4+TTx4mm2Cu
0.6/1 kV,XLPE + Pol
RZ1-K(AS)

3x4+TT4mm2Cu
0.6/1 kV,XLPE + Pol
RZ1-K(AS)

Maniobra quadre

Cont.
12 A,III

-Caixa connexions aïllant
32x27x16cm
IP66 - IK09
Classe II
Cargols material plàstic
-Commutador de petaca
63A 4P
-Base conectora mascle tipus CETACT
63A 3P+N+T IP67

C60H
I.MAG.II
10 A

I.Autom.III
In=12 A
R.T.8÷12 A

1

Bomba 2
5000W

ELS ELEMENTS GRAFIATS EN COLOR VERMELL SÓN DE NOVA INSTAL.LACIÓ
ELS ELEMENTS FRAFIATS EN COLOR NEGRE SÓN EXISTENTS I ES MANTENEN SENSE MODIFICACIONS

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:

EMPRESA CONSULTORA:

Agència Catalana
de l'Aigua

Consultor a & In

a

au din g nt raesa

JOSEP SECANELL NADALES
ENGINYER DE CAMINS, CANALS i PORTS
Col. Num. 8.396

TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS
(T.M. CERCS)

ESCALES:

CLAU:

DATA:

E: S/E

LAB.0029/02.P
0

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚM:

13.4

ESQUEMES ELECTRICS

0

Escala original DIN A-3

DESEMBRE 2019

CONMUTACIÓ AMB GE DE QUADRE DE BOMBES DE DRENATGE

FULL:

1
1
_____DE______

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

DOC. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS

DOCUMENT Nº3:
PLEC DE PRESCRIPCIONS

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Plec de Prescripcions Tecniques Particualrs

ÍNDEX DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS

1.

DEFINICIÓ I ÀMBIT DEL PLEC ....................................................................................... 4
1.1.

OBJECTE DEL PLEC ................................................................................................................ 4

1.2.

ÀMBIT D'APLICACIÓ ................................................................................................................ 4

1.3.

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’OBRA .............................................................................. 4

1.4.

COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE DOCUMENTS: CONTRADICCIONS I OMISSIONS

1.8.5.

Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. ................................................ 10

1.8.6.

Informació a preparar pel contractista. .......................................................................... 10

1.8.7.

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. .................................................. 11

1.8.8.

Seguretat i salut al treball. ............................................................................................... 11

1.8.9.

Afeccions al medi ambient. ............................................................................................. 11

1.8.10. Abocadors ......................................................................................................................... 11
1.8.11. Execució de les obres no especificades en aquest plec. ............................................ 11

DEL PROJECTE ................................................................................................................................... 4

1.9.

AMIDAMENT I ABONAMENT ................................................................................................. 11

NORMATIVA APLICABLE......................................................................................................... 4

1.9.1.

Criteris Generals en l’Amidament de les obres ............................................................ 11

1.5.1.

General ................................................................................................................................ 4

1.9.2.

Criteris Generals en l’Abonament de les obres. ........................................................... 11

1.5.2.

Medi Ambient ...................................................................................................................... 5

1.5.3.

Residus ................................................................................................................................ 5

1.5.4.

Seguretat i Salut ................................................................................................................. 5

1.5.5.

Electricitat i Il·luminació .................................................................................................... 5

1.5.6.

Moviment de terres: Estrabades i rases........................................................................... 5

1.5.

1.6.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. ................................................................................................. 5

1.7.

DIRECCIÓ D'OBRA. .................................................................................................................. 6

1.8.

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. ................................................................................. 8

1.8.1.

Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. ......................................................... 8

1.8.2.

Plànols d'obra. .................................................................................................................... 8

1.8.3.

Programes de treballs. ....................................................................................................... 9

1.8.4.

Control de qualitat. ............................................................................................................. 9

2.

MATERIALS BÀSICS. .................................................................................................... 13
2.1.

ASPECTES GENERALS. ........................................................................................................ 13

2.2.

PROCEDÈNCIA ....................................................................................................................... 13

2.3.

EXAMEN I ASSAIG .................................................................................................................. 13

2.4.

MATERIALS EXCLOSOS I LIMITATS .................................................................................... 13

2.5.

MATERIALS A UTILITZAR EN TERRAPLENS. ..................................................................... 13

2.5.1.

Consideracions generals. ................................................................................................ 13

2.5.2.

Origen dels materials ....................................................................................................... 14

2.5.3.

Especificacions ................................................................................................................ 14

2.6.

MATERIALS PER A REBLERTS DE RASES ......................................................................... 16

2.6.1.

Consideracions generals. ................................................................................................ 16

1

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Plec de Prescripcions Tecniques Particualrs

2.6.2.

Origen dels materials. ...................................................................................................... 16

3.1.1.

Replantejament. ................................................................................................................ 25

2.6.3.

Classificació ...................................................................................................................... 16

3.1.2.

Accés a les obres. ............................................................................................................ 25

2.6.4.

Materials inadequats. ....................................................................................................... 17

3.1.3.

Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. ........................................................... 26

MATERIALS PER A FERMS. .................................................................................................. 17

3.1.4.

Maquinària i mitjans auxiliars. ........................................................................................ 26

2.7.

2.7.1.

Tot-U Artificial. .................................................................................................................. 17

2.7.2.

Mescles bituminoses en calent. ...................................................................................... 17

3.2.1.

Excavació de terra vegetal .............................................................................................. 27

2.7.3.

Regs d'adherència. ........................................................................................................... 19

3.2.2.

Excavació a cel obert o desmunt .................................................................................... 27

2.7.4.

Granulats per a regs d'emprimació. ............................................................................... 20

3.2.3.

Excavacions de Rases, Pous i Fonaments. ................................................................... 28

2.7.5.

Emulsions bituminoses. .................................................................................................. 20

3.2.4.

Terraplenats i Rebliments localitzats. ............................................................................ 30

2.7.6.

Reg de curat. ..................................................................................................................... 21

3.2.5.

Reblerts compactats en rases per a canonades ........................................................... 32

2.7.7.

Vorades de formigó .......................................................................................................... 21

3.2.6.

Recolzament en continu de formigó .............................................................................. 34

2.8.

3.3.

MOVIMENT DE TERRES. ........................................................................................................ 27

AFERMATS. ............................................................................................................................. 34

2.8.1.

Aigua per a beurades, morters i formigons. .................................................................. 22

3.3.1.

Tot-ú artificial. ................................................................................................................... 34

2.8.2.

Granulats per a morters i formigons. ............................................................................. 22

3.3.2.

Mescles bituminoses. ...................................................................................................... 35

2.8.3.

Ciments. ............................................................................................................................. 22

3.3.3.

Regs i tractaments superficials. ..................................................................................... 40

2.8.4.

Additius per a beurades, morters i formigons. ............................................................. 23

3.3.4.

Obres complementàries................................................................................................... 42

2.8.5.

Morters sense retracció. .................................................................................................. 23

2.8.6.

Formigons. ........................................................................................................................ 23

3.4.1.

Aspectes generals. ........................................................................................................... 43

MATERIAL NO ESPECIFICAT EN AQUEST PLEC. .............................................................. 24

3.4.2.

Pla de formigonat. ............................................................................................................ 43

2.9.

3.

BEURADES, MORTERS I FORMIGONS. ............................................................................... 22

3.2.

UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. ............................................ 25
3.1.

TREBALLS GENERALS. ......................................................................................................... 25

3.4.

3.5.

FORMIGONAT. ........................................................................................................................ 42

PROTOCOL PROVES D’ESTANQUEÏTAT DELS DIPÒSITS FORMIGONATS .................... 44

3.5.1.

Objecte............................................................................................................................... 44

3.5.2.

Aspectes previs a la realització de la prova .................................................................. 44
2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Plec de Prescripcions Tecniques Particualrs

3.5.3.

Procediment ...................................................................................................................... 44

4.2.4.

Paviments de formigó ...................................................................................................... 59

3.5.4.

Criteris d’acceptació ........................................................................................................ 45

4.2.5.

Vorades i rigoles ............................................................................................................... 59

3.6.

4.3.

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ............................................................................................... 59

3.6.1.

Generalitats ....................................................................................................................... 45

3.6.2.

Transport, emmagatzematge i manipulació .................................................................. 46

3.6.3.

Instal·lació de canonada soterrada. ............................................................................... 47

4.4.1.

Generalitats ....................................................................................................................... 60

EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL .................................................................................... 47

4.4.2.

Equips ................................................................................................................................ 60

3.7.1.

Generalitats ....................................................................................................................... 47

4.4.3.

Material elèctric ................................................................................................................ 61

3.7.2.

Quadres elèctrics.............................................................................................................. 49

3.7.3.

Motors elèctrics ................................................................................................................ 50

3.7.4.

Enllumenat ........................................................................................................................ 53

3.7.5.

Xarxa de posada a terra ................................................................................................... 54

3.7.6.

Sistema de control i automatització ............................................................................... 55

3.7.

4.

INSTAL·LACIÓ DE CANONADES PEAD ............................................................................... 45

4.3.1.
4.4.

4.5.

Formigons. ........................................................................................................................ 60

EQUIPS I MATERIAL ELÈCTRIC............................................................................................ 60

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR ................................................................................... 61

AMIDAMENT I ABONAMENT. ....................................................................................... 57
4.1.

MOVIMENT DE TERRES. ........................................................................................................ 57

4.1.1.

Treballs preliminars.......................................................................................................... 57

4.1.2.

Terraplens i rebliments. ................................................................................................... 58

4.2.

AFERMATS. ............................................................................................................................. 58

4.2.1.

Capes granulars................................................................................................................ 59

4.2.2.

Mescles bituminoses........................................................................................................ 59

4.2.3.

Regs i tractaments superficials. ..................................................................................... 59

3

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Plec de Prescripcions Tecniques Particualrs

1.

DEFINICIÓ I ÀMBIT DEL PLEC

COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE DOCUMENTS: CONTRADICCIONS I

1.4.

OMISSIONS DEL PROJECTE
OBJECTE DEL PLEC

1.1.

En cas d’aparèixer contradiccions entre els diferents documents del present Projecte,
Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte primerament fixar les característiques

decidirà l’ordre de prioritats el Director d’Obra. Si un mateix document presenta

dels materials a emprar; en segon lloc, establir les condicions que ha d'acomplir el procés

contradiccions, també resoldrà el Director d’Obra.

d'execució de l'obra; i per últim, definir la manera en que s'han de realitzar els amidaments i
abonaments de les obres.

Les omissions del present Plec o les descripcions errònies o incompletes dels detalls de
l’obra que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit i intenció exposats

ÀMBIT D'APLICACIÓ

1.2.

en els documents del present Projecte, o que per ús i costum hagin de ser realitzats, no

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la execució de les obres recollides

eximeixen al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls, sinó que deuran ser

al projecte “projecte constructiu de finalització de la reforma elèctrica de la instal·lació elèctrica

executats com si haguessin estat completa i correctament especificats, i es consideraran

de la presa de Baells (T.M. Cercs)”.

inclosos en els preus unitaris del pressupost tot i que la descripció del preu no en faci

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’OBRA

1.3.

menció explícita.
En cas de contradicció o omissió de informació en els diferents documents contractuals,

Les obres es troben suficientment definides tècnica i econòmicament en el conjunt de
documents que integren el present Projecte, és a dir:


Document nº1 Memòria i Annexes



Document nº2 Plànols



Document nº3 Plec de Condicions Tècniques

prevaldrà inicialment allò que s’estableixi a les clàusules del Contracte. Si consultades
aquestes clàusules, no es resol la contradicció o indefinició, o es precisen matisos al seu
respecte, la interpretació final correspondrà al Director d’Obra.
NORMATIVA APLICABLE

1.5.

En general i sense que la relació sigui limitativa, es prendrà en consideració la normativa
vigent:



Document nº4 Pressupost.
1.5.1.

És suficient que una obra parcial aparegui en un sol d’aquest documents per a que es
consideri inclosa en el Projecte.



General
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 3/2011
de 14 de novembre (Documents posteriors al 14 de desembre de 2011)

El Contractista declararà la seva capacitat per desenvolupar les obres objecte del Contracte
amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en qualssevol de



Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

la documentació contractual.


Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública
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Medi Ambient

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.



Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació



Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l’atmosfera.



RD 100/2011, de 28 de gener, d’ampliació del catàleg d’activitats potencialment

condicions tècniques de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió y les seves

contaminants

instruccions tècniques complementaries ITC-LAT.

1.5.2.

1.5.3.



Residus

inadequada.


1.5.6.



Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels

Reial Decreto 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el reglament sobre

Moviment de terres: Estrabades i rases
“Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos

residus de construcció i d’enderrocs.

DB-SE-C”.
1.5.4.

Seguretat i Salut






“Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s’estableixen les disposicions

la Edificación: NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

pozos”.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s’estableixen las disposicions

1.6.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball.
1.5.5.



Electricitat i Il·luminació
Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per
a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.



Decret 363/2004, de 10 de Maig. Procediment administratiu per a l’aplicació del
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.



Reial Decret 314/2006, de 17 de marc, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació, modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 i les
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008), en matèria de

Les actuacions a realitzar seran les següents:
1. Execució de rasa per l’estesa del nou cablejat.
2. Trasllat del quadre d’indicadors i estesa de nova línia des de el quadre general de
baixa tensió.
3. Nou subministrament elèctric des de el quadre general de baixa tensió fins als
lavabos púbics.
4. Actuacions en l’accés i camí d’accés a la presa:
a. Reforma de la lluminària amb sensor de presència a la porta d'accés de la
presa.

Il•luminació.
b. Retirada dels fanals dels accessos.
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c. Manteniment en servei i reserva les canalitzacions, per una futura instal·lació

12. Retirada de la instal·lació antiga de l'interior de la presa

elèctrica per aquestes.

13. Retirada de caixa i línia aèria d’alimentació d’una instal·lació en desús situada a la

5. Reforma de l’enllumenat exterior a la zona dels jardins i embarcament, amb la

part posterior de l'edifici auxiliar de la presa.

instal·lació de lluminàries que compleixin els requisits de eficiència energètica i
14. Legalització:

contaminació lumínica de aplicació.

a. Elaborar projecte per la legalització de les noves instal·lacions abast del

6. Reforma de l’enllumenat exterior a la zona de la coronació i aparcament amb la

present projecte constructiu.

instal·lació de lluminàries que compleixin els requisits de eficiència energètica i
contaminació lumínica..

b. Inspecció de la instal·lació per part d’una Entitat d’Inspecció i Control.

7. Desdoblament de l’escomesa elèctrica de la casa d’administració i casa annexa.

c. Tramitació de la legalització de la instal·lació segons instrucció de la Direcció
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 9/2012, de 5 de juliol.

8. Reforma instal·lació elèctrica a l’interior de la casa d’administració i casa annexa
9. Actuacions al poblat.
a. Derivació individual: estesa de nova línia elèctrica des de el quadre de
comptadors fins l’habitatge en ús del poblat.
b. Reforma de la instal·lació interior de l’habitatge segons el REBT, instal·lació
de l’enllumenat interior de dos garatges i enllumenat exterior en la façana dels

1.7.

DIRECCIÓ D'OBRA.

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l’AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent.
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui
convenient.

edificis
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció
10. Reforma de les instal·lacions de bombeig i tractament d’aigua.

d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

a. Reforma de les instal·lacions de bombeig (caseta pou).
b. Reforma de les instal·lacions de tractament d’aigua (casetes ETAP actual i
deixar preparada la caseta ETAP futura).
c. Nova línia aèria per alimentació del quadre elèctric de la ETAP nova des de el

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:
-

Els plànols del projecte.

-

El Plec de Condicions Tècniques.

-

Els quadres de preus.

-

El preu i termini d'execució contractats.

quadre general de baixa tensió.
11. Sistema de subministrament elèctric alternatiu per l’alimentació elèctrica de les
comportes dels desguassos de fons i mig fons i bombes de buidatge, amb grup
electrogen portàtil.
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-

El Programa de treball formulat pel Contractista i

acceptat per l’AGÈNCIA

-

Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

-

Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista,

CATALANA DE L’AIGUA.
-

Les modificacions d'obra establertes per l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.

d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:

-

Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.

-

Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.

-

Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació
de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es

-

Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.

-

Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra,

mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat

dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de

previstes al Projecte.

manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses
o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.

-

Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir
present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.

-

Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració
general d'aquestes, prèviament a la seva recepció per l’AGÈNCIA CATALANA

-

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el

DE L’AIGUA.

Contractista.
-

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb

Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha
executat, per a lliurar a L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA un cop acabats

allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat

els treballs.

i, el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció
d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que

detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.

d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades
per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les

-

Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que
estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si

operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les
obres.

acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra
prescrites.

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització

En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions

de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista

prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho

sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per L’AGÈNCIA

creu convenient.

CATALANA DE L’AIGUA.

-

Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que
cregui necessàries o convenients.
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El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin

temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de

d'executar-los.

les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra,
podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions.

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs
efectuats.
1.8.2.

Plànols d'obra.

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i

barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució

de les obres.

que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i

1.8.

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES.

dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats
dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents.

1.8.1.

Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.

Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra,
a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que
constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades
sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la
forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància

Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha
d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions
adoptades.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als
parcials d'execució de les obres.

es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació
de plànols d'obra.

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades,
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors
a la zona de domini o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra.

directament o ho comunicarà a L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA per a l'adopció de l'acord
que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el
programa d'execució de les obres.
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.

El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a
terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o
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1.8.3.

Programes de treballs.

naments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars
no compreses en aquestes.

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de
treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per L’AGÈNCIA CATALANA DE

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de

L’AIGUA al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions

l'obra.

de L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa
El programa de Treball comprendrà:

establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, L’AGÈNCIA CATALANA DE

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint
amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el

L’AIGUA ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la
formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.

programa de treball.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.

servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat
per a assegurar l'acompliment del programa.

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques,
on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra

1.8.4.

Control de qualitat.

així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les
unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del
programa.

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i
material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi
a l'obra.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat,
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o
no de corregir-les i en funció d'això disposarà:

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.

-

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del
termini que s'assenyali.

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.

-

Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i
especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el

tractades a elecció de L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, com a

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicio-

incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de
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servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització

d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol

econòmica.

persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que
al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de

-

Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de

la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del
termini que s'assenyali.

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i
en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra.
Informació a preparar pel contractista.

podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.

1.8.6.

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de

informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.

condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està

fixada per la Direcció d'Obra.

obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de

de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar

l'obra.

ocultes.

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a

dret a cap indemnització per al Contractista.

la seva ocultació.

1.8.5.

Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs.

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres,
a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari

convenient.

que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs.
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció

L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les

dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir

que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que

facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre

qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades

de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.

obres, sigui a càrrec del Contractista.

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció
10
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1.8.7.

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres.

1.8.11. Execució de les obres no especificades en aquest plec.

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en

vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A

aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la

tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics

normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la

amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.

bona pràctica per a obres similars.

1.8.8.

Seguretat i salut al treball.

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la

1.9.
1.9.1.

AMIDAMENT I ABONAMENT
Criteris Generals en l’Amidament de les obres

prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de
Prescripcions Tècniques, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de

temps anterior.

seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut abans de l’inici de les

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la

obres.

suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de
1.8.9.

Afeccions al medi ambient.

dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el
Contractista o el seu delegat.

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual correspon realitzar al Contractista,

tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics

aquest està obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular.

o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols
mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació

1.9.2.

Criteris Generals en l’Abonament de les obres.
1.9.2.1

Preus unitaris.

existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica.
1.8.10. Abocadors

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà
als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació

cas que estigui constituïda..

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de
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preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o



omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria,

Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de
l'obra quan es finalitzi.



s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra

Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al
subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis
corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base



Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.



Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències

per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

informatiu.
1.9.2.2

Altres despeses per compte del contractista.



Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.



Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.


Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, incloses les d'accés.



Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i
materials.



Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany
o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i
carburants.



Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.



Les despeses de conservació de drenatges i desguassos.



Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i
altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.
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2.
2.1.

MATERIALS BÀSICS.
ASPECTES GENERALS.

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica
no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que

-

Sulfurhexà-fluorurs (SF6).

-

Hidroflourocarbonats.

-

Fusta procedent de tala il•legal.

-

Altres productes o substàncies de provada perillositat o que presentin dubtes sobre

les seves afectacions sobre la salut i/o el medi.
MATERIALS A UTILITZAR EN TERRAPLENS.

2.5.

existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.
2.2.

PROCEDÈNCIA
2.5.1.

Consideracions generals.

Consisteixen en l’extensió i compactació dels materials terrossos procedents de les
Cadascun dels materials complirà les condicions que s'especifiquen en els articles següents.

excavacions o préstecs, en zones d’extensió tal, que permeti la utilització de maquinària

La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de les

d’elevat rendiment.

especificacions. Les canonades per a conducció d'aigua potable, són objecte dels capítols 4,
5, 6, 7, 8 i 9.
El Contractista proposarà els llocs de procedència, fàbriques o marques dels materials, que
hauran de ser aprovats pel Director d'Obra prèviament a la seva adquisició per part del
Contractista.
2.3.

EXAMEN I ASSAIG

En tots els casos que el Director d'Obra ho jutgi necessari, es realitzaran proves o assaigs
dels materials prèviament a l'aprovació a què es refereix l'apartat anterior. El tipus i
freqüència d'aquests assaigs s'especifica en els articles corresponents d’ aquest Plec.

La seva execució inclou les operacions següents:


Preparació de les superfícies d’assentament del terraplè.



Extensió d’una tongada.



Humectació o dessecació d’una tongada.



Compactació d’una tongada.

Aquestes tres últimes, reiterades quantes vegades sigui necessari.
En els terraplens es distingiran tres zones:
1. Ciment: Format per aquella part del terraplè que està per sona de la superfície original del

2.4.

MATERIALS EXCLOSOS I LIMITATS

terreny i que ha estat buidada durant l’esbrossada, o al fer excavació addicional per presència
de material inadequat.

En cap cas es podran utilitzar a l’obra els següents materials i substàncies:

2. Nucli: Part principal del terraplè, comprès entre el ciment i la coronació.
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3. Coronació: Formada per la part superior del terraplè immediatament a sota de l’esplanada i

La capacitat portant del materials utilitzables per a la formació de terraplens, complirà la

amb un gruix igual a cinquanta centímetres. Els materials a emprar en terraplens seran terres o

següent condició:

materials locals que s’obtindran de les excavacions realitzades a l’obra, o dels préstecs que es
defineixi.
2.5.2.

Origen dels materials



Terres adequades.



Terres tolerables.

Els materials es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra o dels préstecs que,

En relació amb la plasticitat, la fracció que hi passa pel tamís 40 ASTM complirà les condicions

si és necessari, s'autoritzin per la Direcció d’Obra.

següents:

2.5.3.

Especificacions

Atenent la seva posterior utilització en terraplens, les terres excavades es classificaran en els
tipus següents:




Terres adequades: LL < 35 o simultàniament: LL < 40, IP > (0,6 LL-9)



Terres tolerables: LL < 35 o simultàniament: LL < 65, IP > (0,6 LL-9)

La màxima densitat, obtinguda en l’assaig normal de compactació de les terres tolerables a

Terres adequades: Seran les que s’utilitzin per a les coronacions dels terraplens, en

utilitzar en la construcció de terraplens serà superior a un quilogram quatre-cents cinquanta

els seus ciments i nuclis i en aquelles zones en les quals hagin d’estar sotmesos a

grams per decímetre cúbic.

fortes càrregues o variacions d’humitat.




Les característiques dels materials a emprar en terraplens es comprovaran abans de la seva

Terres tolerables: S’utilitzaran en ciments i nuclis de terraplens, en aquelles zones en

utilització, mitjançant l’execució dels assaigs la freqüència i tipus dels quals s’assenyalen a

les quals no hagin d’estar sotmesos a fortes càrregues ni a variacions d’humitat. No

continuació entenent-se que les xifres que es donen són mínimes i es refereixen a cadascuna

podran utilitzar-se en la coronació de terraplens.

de les procedències escollides.

Terres inadequades: No podran utilitzar-se en cap cas.

Per cada cinc-cents metres cúbics o fracció de terres a emprar:


Un assaig Proctor normal.

les quals excedeixi de quinze centímetres.



Un assaig granulomètric.

Les terres adequades no tindran pedres amb mida superior a deu centímetres i el seu pas pel



 Un assaig de límits d’Atterberg.



 Un assaig de contingut d’humitat.

Les terres tolerables no contindran més d’un vint-i-cinc per cent en pes de pedres la mida de

tamís 200 ASTM serà inferior a trenta-cinc per cent en pes.
Les fraccions que excedeixin de les mides màximes especificades i no hagin estat eliminades
en l’excavació o transport, s’eliminaran abans, o durant l’extensió, a no ser que el material sigui

Per a l’execució de les obres haurà de tenir-se en compte el següent:

tan fiable, segons criteri de la Direcció d’Obra, que les operacions de compactació redueixin la
seva mida als límits especificats.

Si el terraplè hagués de construir-se sobre el terreny natural, en primer lloc s’efectuarà
l’esbrossada de l’esmentat terreny i l’excavació i extracció del material inadequat. A continuació
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per a aconseguir el traçament entre el terraplè i el terreny, s’escarificarà aquest i es compactarà



en les mateixes condicions que les exigides pel ciment del terraplè.
Quan el terraplè hagi d’assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin corrents d’aigua
superficial o subterrània, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les últimes fora de

Si s’utilitza terra adequada, la superfície de les tongades serà horitzontal o convexa
amb pendent transversal màxim del dos per cent.



Si s’utilitza terra tolerable o inadequada, la superfície de les tongades serà convexa,
amb pendent transversal comprès entre el dos per cent i el cinc per cent.

l’àrea on hagi de construir-se el terraplè, abans de començar la seva execució. Aquestes obres,
que tindran el caràcter d’accessòries s’executaran d’acord amb el que ha indicat la Direcció

Llevat prescripció contrària, els equips de transport de terres i la seva extensió operaran sobre

d’Obra.

tot l’ample de cada capa.

Si el terraplè hagués de construir-se sobre terreny inestable, turba o argiles toves, s’assegurarà

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si és necessari. El contingut

l’eliminació d’aquest material o la seva consolidació.

d’humitat òptim s’obtindrà a la vista dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra amb la
maquinària disponible.

En els terraplens, a mitja vessant, la Direcció d’Obra, podrà disposar, per a assegurar la seva
perfecta estabilitat, l’escalonament d’aquella mitjançant l’excavació que consideri pertinent.

Cas que sigui necessari afegir aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que la humitat del
materials sigui uniforme.

Un cop preparat el ciment del terraplè, es procedirà a la seva construcció, emprant materials
que compleixin les condicions establertes anteriorment, les quals seran esteses en tongades

En els casos especials en que la humitat natural del material sigui excessiva per a aconseguir

successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l’esplanada. El gruix d’aquesta

la compactació prevista, es prendran les mesures adequades, podent-se procedir a la

tongada serà suficientment reduïda perquè, amb els mitjans disponibles, s’obtingui en tot al seu

dessecació per addició i barreja de materials secs, o substàncies apropiades.

gruix el grau de compactació exigit.
Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho fossin,
s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment, amb maquinària adequada per
a això. No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la
tongada.
En la coronació dels terraplens, la densitat que s’aconsegueixi no serà inferior a la màxima
obtinguda en l’assaig normal de compactació.

compleix les condicions exigides i per tant sigui autoritzada la seva extensió per la Direcció
d’Obra. Quan la tongada subjacent s’hagi tornat a estovar per humitat excessiva, no

En els ciments i nuclis de terraplens de menys de deu metres d’alçada, la densitat que

s’autoritzarà l’extensió de la següent capa.

s’aconsegueixi no serà inferior al noranta-cinc per cent o al noranta-dos per cent de la màxima
obtinguda en l’assaig normal de compactació, segons que els materials emprats siguin

Els terraplens sobre zones d’escassa capacitat portant s’iniciarà per abocament en les de les
primeres capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els

adequats o tolerables, respectivament. En aquest últim cas, s’efectuaran les proves
necessàries per a forçar la densitat per sobre del noranta-dos per cent.

equips de moviment i compactació de terres.
En els ciments i nuclis de terraplens majors de deu metres d’alçada, la densitat que
Quan les pluges puguin provocar l’erosió o pertorbació dels terraplens en execució, les
tongades s’estendran d’acord amb les condicions següents:

s’aconsegueixi no serà inferior al noranta-cinc per cent de la màxima obtinguda en l’assaig
Proctor normal, si el material emprat és adequat. Si el material és tolerable, la densitat a obtenir
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es fixarà en obra, després d’efectuar els assaigs necessaris amb l’equip aprovat i la humitat

Per cada cinc-cents metres quadrats o fracció d’esplanada acabada:

convenient.



Un assaig C.B.R. de laboratori, complet (a tres punts).

Les zones que per la seva reduïda extensió, el seu pendent o proximitat a obres de fàbrica, no
permetin l’ús de l’equip que normalment s’estigui utilitzant per a la compactació del terraplè, es
compactaran amb els mitjans adequats al cas, de forma que les densitats que s’aconsegueixin
no siguin inferiors a les obtingudes a la resta del terraplè.

Els valors mínims dels assaigs descrits que s’hauran d’obtenir per a l’acceptació dels terraplens
és el que queda descrit en els Plànols.
MATERIALS PER A REBLERTS DE RASES

2.6.

Si s’utilitza per a compactar corròs vibrants, hauran de donar-se al final unes passades sense
aplicar vibració, per a corregir les pertorbacions superficials que hagués pogut causar la
Consideracions generals.

vibració i cloure la superfície.

2.6.1.

Els terraplens s’executaran quan la temperatura ambient a l’ombra, sigui superior a dos graus

Els materials a utilitzar en el reblert de rases per a canonades hauran de ser sòls fins,

centígrads havent de suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per sota de

roques o sorres seleccionades i netes exemptes d’ herbes, arrels, branques o un altre tipus

l’esmentat límit.

de vegetació. A més, els materials a utilitzar en el reblert de rases per a canonades hauran
de ser aquells que aquest Plec defineix com apropiats i no es podran utilitzar materials

Sobre capes en execució ha de prohibir-se l’acció de tot tipus de tràfic fins que s’hagi completat

inapropiats.

la seva compactació. Si això no és factible, el tràfic que necessàriament hagi que passar sobre
Origen dels materials.

elles es distribuirà de forma que no es concentrin rodades en la superfície.

2.6.2.

L’execució de les obres es comprovarà mitjançant la realització d’assaigs el tipus de freqüència

Els materials apropiats es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra,

dels quals s’assenyalen a continuació, entenent-se que aquests són mínims i és refereixen a

processaments o sense processar, o de préstecs que en cas necessari autoritzi la Direcció

cadascuna de les procedències escollides i per àmbits de terraplenat independents.

d'Obra.

Per cada mil cinc-cents metres cúbics o fracció de terra emprat:

2.6.3.



Un assaig Proctor normal.

Classificació

Per a la seva utilització els materials es classificaran d’acord amb les denominacions
següents:





Un assaig granulomètric.


Material inadequat.



Material tolerable.



Material adequat.



Material seleccionat.

Un assaig de límits d’Atterberg.
Un assaig de contingut d’humitat.

Per cada mil metres quadrats o fracció de capa col·locada:


Un assaig de densitat “in situ”.
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Material seleccionat drenant.

2.7.

2.7.1.

MATERIALS PER A FERMS.

Tot-U Artificial.

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. El rebuig pel tamís
5 UNE serà com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent.
Composició granulomètrica.
La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus ZA (40).
Duresa.
El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a trentacinc.(35).
Plasticitat.
El material serà no plàstic.
El equivalent d’arena serà superior a trenta (30).
Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL106/72 i NTL-113/72.
2.6.4.

Materials inadequats.

2.7.2.

Mescles bituminoses en calent.

Es consideraran sòls inadequats per a reblerts, aquells que classificats d'acord amb el

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques

“Sistema Unificat de Classificació de Sòls” pertanyin a les classificacions Pt, OH, CH, MH o

generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la O.M.FOM/891/04

OL, segons la norma *ASTM D-2487.

amb les següents prescripcions particulars.

A més, qualsevol sòl que contingui matèria orgànica, que tingui un límit plàstic menor del 8%

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig

provat d'acord amb la NLT-106/72 i que contingui més del 25% del material, en pes, que

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu.

passi pel tamís UNEIX 0.080 mm d'acord amb els requisits de la norma NLT-152/72; o

En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

qualsevol sòl que no pugui compactar-se prou, per obtenir el percentatge especificat de
densitat màxima per a l'ús al que se li destina, seran classificats com a materials inadequats.
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Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids,



- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)



- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72)



- Contingut de parafines (NFT 66-015)

>=1,00

on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la
fabricació de mescles bituminoses.
2.7.2.1

Lligant hidrocarbonat.

>=15%
<4,5%

Característiques del residu de pel·lícula fina:



Característiques generals pels betums asfàltics:



Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.



Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes



.



- Variació de massa (NTL-185/84)



- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)

temperatures.



- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin



- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)

<=0,8%
>= 50% de la penetració original
<=9ºC

>=50 cm

seques o humides.
Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent
Els lligants a emprar compliran:

certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control
de Qualitat o a la Direcció d'Obra.

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:

2.7.2.2

Característiques del betum original:


- Penetració a 25º (NLT-124/84)

6-7 mm



- Índex de penetració (NLT-181/84)

-0.7 - +1

Granulat gruixut.

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres
de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons



- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)



- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)



- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)

48ºC - 57ºC
<=-8ºC
>=90 cm

la NLT 358/87 no serà inferior al 100%.
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit.
El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, serà
inferior a 30 a les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest coeficient serà inferior



- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)

99,5%



- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)

<=0,2%



- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)

a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les drenants.

>=235ºC
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El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a mescles

0.16 mm

90-100

0.080 mm

70-100

drenants serà com a mínim de cinquanta centèsimes (0.50). El coeficient de polit accelerat es
determinarà d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73.
L'índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte a les

cent (3%).

mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc.
2.7.2.3

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per

2.7.2.5

Granulat fi.

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o
una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes.

Tipus i composició de la mescla.

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les
especificacions de l’Ordre FOM 891/2004 amb els següents condicions complementaris:
-

No seran admeses les mescles G25 ni S25.

a la mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats.

-

El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm.

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles,

-

El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm.

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar

acompleixi les condicions del granulat gruixut.
2.7.3.

Regs d'adherència.

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques

artificials i setanta cinc (75) per a les naturals.

generals sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.
2.7.2.4

Filler.
A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats
als següents apartats.

El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un

2.7.3.1

Lligant.

cinquanta per cent (50%) a la capa base.
L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents:
Tamís UNE

% Passa

l’article 211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat
amb polímers dels definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents especificacions
tècniques:

0.63 mm

100

0.32 mm

95-100

PROPIETATS

UNITA NORMA

ECR-1d

ECR-2d-m

19

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Plec de Prescripcions Tecniques Particualrs

T

NLT

Mín.

Màx.

Mín.

Màx.

Viscositat (25ºC)

s

138

-

50

-

-

Viscositat (50ºC)

s

138

-

-

20

-

mm
Ductilitat (25ºC)

cm

126

40

La emulsió ECR-2d-m només s’utilitzarà en el cas de que s’utilitzés per la capa de trànsit
Càrrega partícules
Betum residual

195
%

139

positiva
57

positiva

una capa de microaglomerat amb betum modificat.
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades

63

i sigui aprovada per la Direcció d’Obra.
Aigua

%

43

137

37
2.7.3.2

Fluidificant

%

139

1

0

Sedimentació (7 dies)

%

140

5

5

Dotació de lligant.

La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2)
Tamisat

%

0.1

142

0.1

sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm
vell. No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves
realitzades.
2.7.4.

Residu per evaporació NLT

Granulats per a regs d'emprimació.

(147)
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una
Penetració (25ºC)

Punt reblaniment
Recuperació elàstica per torsió
(25ºC)
Ductilitat (5ºC)

1/10
mm

barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes.
20

124

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2

ºC

125

55

%

329

12

del PG-3.
2.7.5.

Emulsions bituminoses.

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per
cm

10

126

Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999.
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran:

Residu per destil·lació NLT
(139)
Penetració (25ºC)

40

1/10

124

13

40



Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència.



Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació
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2.7.6.

Reg de curat.

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por O.M.FOM/891/04
2.7.7.

Vorades de formigó
2.7.7.1

Definició

Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, de forma recta, corba o en escaire,



Peça en escaire: 50 cm

Resistència a la compressió: >= 400 kg/cm2
Resistència a la flexió:
Classe R3,5:


Valor mitjà: >= 3,5 N/mm2



Valor unitari: >= 2,8 N/mm2

massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
Classe R5:
Poden ser monocapa (peça formada per un sol tipus de formigó en massa) o de doble capa



Valor mitjà: >= 5,0 N/mm2

ciment, en les seves cares vistes).



Valor unitari: >= 4,0 N/mm2

Característiques generals:



Classe R6:

(peça formada per un nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una capa d'acabat de morter de



Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície.



Valor mitjà: >= 6,0 N/mm2



Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides.



Valor unitari: >= 4,8 N/mm2



En les peces de doble capa, la cara vista ha d'estar completament unida al formigó



Resistència al desgast: <= 23 mm



Absorció d'aigua % en massa:



Valor mitjà: <= 9,0%



Valor unitari: <= 11,0%

Llargària:



Gelabilitat: Inherent a ± 20°C



Peça recta: 100 cm



Toleràncies:



Peça recta amb rigola: 100-50 cm



Llargària:



Peça corba: 78 cm



Peça recta: ± 5 mm

del nucli.


La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, vinclaments ni escantonaments.



En les peces de doble capa, la capa exterior ha de cobrir completament les cares
vistes. No s'admet l'aparició a la superfície dels granulats del formigó del nucli.
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Peça corba o en escaire: ± 10 mm

2.8.1.



Amplària: ± 3 mm

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò

Aigua per a beurades, morters i formigons.

prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-08.


Alçària: ± 5 mm



Conicitat i guerxament: <= 5 mm

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les

els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i
UNE 7236.

especificacions de la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma.

2.8.2.

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de
les cares no vistes:

Granulats per a morters i formigons.

les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-08.
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a
l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o



- Nom del fabricant

que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències
que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n’extragués.



- Us i secció normalitzada
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació



- Classe



- Data de fabricació



- Període en dies, a partir del qual el fabricant garanteix la resistència a flexió.

Normativa de compliment obligatori

per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas
contrari seran rebutjats i no es podran emprar.
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids,
on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-08,
aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol per a ser utilitzats en la fabricació de
formigons.

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
Ciments.

técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

2.8.3.

UNE 127025:1999 Vorades prefabricades de formigó.

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial . 956/2008 de 9 de juny
pel qual s’aprova la “Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-08).”

2.8.

BEURADES, MORTERS I FORMIGONS.
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-08 i les
de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.
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Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent

Resistència a compressió a 24 h ..............................................................200 kg/cm2.

a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte.
Resistència a compressió a 28 d ..............................................................450 kg/cm2.
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà
Mòdul d'elasticitat a 28 d.................................................................... 300.000 kg/cm2.

dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici
de les facultats que corresponen al director d’Obra.

Adherència al formigó a 28 d ......................................................................30 kg/cm2.

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se

a la RC-08 per als ciments sense marca de qualitat.

mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual.

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses

2.8.6.

Formigons.

serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada.
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva
2.8.4.

Additius per a beurades, morters i formigons.

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les
prescripcions de les instruccions EHE-08

resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen
els següents tipus de formigons:
-

Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència
característica arribarà com a mínim als vint Newtons per milímetre quadrat (20 N/mm²).

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les

Per a paviments de formigó la resistència característica arribarà com a mínim als vint

formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.

Newtons per milímetre quadrat (20 N/mm²).
2.8.5.

Morters sense retracció.
-

Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, fonaments, aixi com en llosas de

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no

fonamentació. La seva resistència característica arribarà com a mínim als trenta Newtons

es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent

per milímetre quadrat (30 N/mm²).

conté additius que li confereixen:
- curt temps d'adormiment.

Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en alçats de piles, estreps, murs, marcs i llosas
de compression de taulers de bigas. La seva resistència característica arribarà com a
mínim als trenta Newtons per milímetre quadrat (30 N/mm²).

- alta resistència a curt termini.
A més a més de l'EHE-08 I RC-08 es tindrà present el següent:
- retracció compensada.
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG- gran fluïdesa.
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son:

3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en
obra tingui intenció de fer servir el Contractista.

Expansió a 28 dies .......................................................................................... 0,05 %.
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Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de

previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-08. Els assaigs

predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador

podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de

(marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària,

treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a

comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma

l'obra.

de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en

a la del Projecte.

àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat.

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents

- Identificació dels granulats:

dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació
proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni.
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran

Procedència i assaigs d'identificació.
- Identificació del ciment:

de ser aprovats per la Direcció d'Obra.

Procedència i assaigs de recepció.

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:

assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament
del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries

aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant

sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes.

sense cap dret a percebre cap abonament.
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació,
mètode de transport i posada en obra.

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control.
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els assaigs de control de

prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies

formigons es realitzaran als següents nivells:

obtingudes.

Formigons tipus A, B, C

Nivell control estadístic

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al

2.9.

MATERIAL NO ESPECIFICAT EN AQUEST PLEC.

Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:
- Planta preparadora:
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon).

Els materials les condicions dels quals no estiguin especificades en aquest Plec acompliran
les prescripcions dels Plecs, Instruccions o Normes aprovades amb caràcter oficial, en els
casos en que els esmentats documents siguin aplicables. Seran també d'aplicació les
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Normes i Instruccions que determini el Director Facultatiu de la Direcció de les Obres. La

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec,

utilització d'aquests materials haurà d'estar autoritzada per la D.F, i en qualsevol cas aquests

proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de

materials seran de provada qualitat, havent de presentar el Contractista, per aconseguir

les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable,

l'aprovació del Director d'Obra, tots els catàlegs, mostres, informes i certificats dels

suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.

corresponents fabricants que s'estimin necessaris. Si la informació no es considera suficient,
es podran exigir els assaigs oportuns dels materials a utilitzar, que seran rebutjats quan, a
judici del Director d'Obra, no reuneixin les condicions necessàries per a la finalitat a que es
destinen.

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la
Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics
esmentats anteriorment.

3.

UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL.
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de

3.1.

TREBALLS GENERALS.

tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al
seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut
moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions

3.1.1.

Replantejament.

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig

oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.
3.1.2.

Accés a les obres.

necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució
de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del
replanteig.
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà
la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors
del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que
indiqui el Director.
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia,
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics
que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de
persones, transports de materials a l'obra, etc.
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades,
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades,
retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista.
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins,
sendes i infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director
consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi
convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense
que per això el contractista hagi de percebre cap abonament.
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El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos
per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA es reserva el dret que determinades carreteres, camins,

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions,
canalitzacions, etc.
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.

sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin
ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs
de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions,

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions.
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.

ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics,
elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva.
3.1.3.

Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a
l'execució de les obres objecte del contracte.

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació,
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la

auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives.

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a

3.1.4.

continuació:
a) Oficines del contractista.

Maquinària i mitjans auxiliars.

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes
les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions
de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les

b) Instal·lacions per serveis del personal.
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los
adequada i correctament.
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació
de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball,

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles
bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa.
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres

hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball
corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se,
en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua.

reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.

que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball

que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:

o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment
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del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director

siguin.

d'Obra un pla de treball en el qual figurin les zones que se'n va a extreure la terra vegetal i
els llocs escollits per a l’aplec. Una vegada aprovat l'esmentat pla es començaran els

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es

treballs.

veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels
medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo

A l'excavar la terra vegetal es posarà cura en no convertir-la en fang, per a la qual cosa

respecte de les seves previsions.

s'utilitzarà maquinària lleugera.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en

L’aplec de terra vegetal es realitzarà en caballons per a la seva posterior reposició i es

els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament,

mantindrà separada de pedres, runa, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçaria

malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

dels caballons serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida (en forma de
crater). Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió.

MOVIMENT DE TERRES.

3.2.

Un cop acabada aquesta unitat d’obra, el Contractista ha de presentar un acta per cada
finca on els diferents propietaris expressin l’acord amb la restitució efectuada.
3.2.1.

Excavació de terra vegetal

Consisteix en l'excavació i posterior reposició, de la capa o mantell de terreny vegetal o de
conreu, situat en zones afectades per les obres. La seva execució inclou les operacions
següents:
-

Excavació

3.2.2.

Excavació a cel obert o desmunt

L’excavació a cel obert o desmunt consisteix en les operacions necessàries, per excavar,
remoure, evacuar i anivellar els materials de la zona compresa entre el terreny natural,
després d’haver realitzat l’esbrossada i excavació de la terra vegetal, si s’escau, i el limitat
pel volum ocupat per l’obra segons els plànols, sempre que no siguin considerades com
excavacions de pous o rases.

-

Càrrega i transport a lloc d'aplec
No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències

-

Descàrrega i aplec en lloc autoritzat pel Director d'Obra

-

Càrrega i transport a la zona de les obres

-

Col•locació de la terra vegetal en la seva posició original

-

Despedregat i subsolat dels terrenys de conreu

plana, refinant-se quantes vegades siguin necessàries fins aconseguir-ho.

-

Càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants, si n’hi ha,

Mentre es realitzin les diverses etapes de construcció, i fins el reblert definitiu de les

a un gestor de residus

excavacions, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, realitzant el

topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. Les
excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada
als plànols.
Les superfícies vistes, com talussos, cunetes, etc., hauran de tenir una forma sensiblement

sistema d’evacuació d’aigua més convenient segons criteri del Director d’Obra (rases
drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens,
27

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Plec de Prescripcions Tecniques Particualrs

bombes. mànegues flexibles, etc.) a fi que la presència d’aigua no perjudiqui les unitats

El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes

d’obra a realitzar.

derivats de despreniments, ruptures, etc.

Les despeses associades a l’evacuació d’aigua en les excavacions, sigui quin sigui el

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la

sistema escollit, aniran a càrrec del Contractista.

resistència del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les precaucions
necessàries per evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut a

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en
l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars

voladures inadequades, esllavissades produïdes pel descalçament del peu de l’excavació,
erosions locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l’obra.

necessaris.
En temps fred, haurà d’assegurar-se que el terreny de sustentació no estigui gelat abans
Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment
excessiu pel Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el
mínim temps possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes.

d’efectuar les operacions preparatòries per a la col·locació del formigó.
No es rebutjarà cap material excavat si segons criteri del Director d’Obra pot emprar-se en
altres unitats d’obra.

Durant l'execució de desmunts es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no
s’emmagatzemin en la zona excavada.

3.2.3.

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb

utilització posterior.

referències topogràfiques precises.

Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, roca i terres no

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir

aprovades expressament pel Director d’Obra, ja que únicament es permetrà l’aplec a obra

uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc.

Excavacions de Rases, Pous i Fonaments.

dels sòls que puguin ser utilitzables per a rebliments posteriors. No respectar aquesta
condició pot comportar la paralització de les obres fins que no s’efectuï el transport a
l’abocador de les restes aplegades sense autorització.
En cap cas es procedirà al refinament de la superfície que ha de rebre el revestiment. Si es
formigona contra el terreny, aquesta operació es durà a terme passades 24 hores després
del refinament. Si això no és possible l'excavació prèvia haurà de deixar un marge de 0,20 a

Comprèn les següents operacions:
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons
de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ,
les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius;
sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.

0,30 m de gruix de material a excavar durant el refinament final. En qualsevol cas, durant el

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge

període posterior al refinament de la caixa es prendran les mesures necessàries per tal de

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com

mantenir la superfície de la caixa amb un grau d'humitat adient.

la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o

Tots els sanejaments hauran de estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que

abocador (en cas de materials inadequats o sobrants).

els contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si així s’escau.

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
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- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest

- Classificació.
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:

cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les
característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues,
tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats.

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització

trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin

de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador.

esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista.

- Execució de les obres.

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves
fases amb referències topogràfiques precises.
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer
Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi,
per escrit, altres fondàries i/o dimensions.
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments
satisfactoris.
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una
amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials
(procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat
dels talussos de l'excavació.
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.

unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en
el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés
de roca.
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual
cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat,
un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de
neteja.
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen
imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les
mesures necessàries.
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer
Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació.
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta
demora.
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Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que

Per la construcció dels reblerts s’empraran materials que compleixin les especificacions

les operacions es puguin executar sense interrupció.

exigides anteriorment, estenent-los en tongades successives, de gruix uniforme i
sensiblement paral·leles. El gruix serà l’adient perquè amb els mitjans emprats s’obtingui el

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments.
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments.
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius
o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.
3.2.4.

Terraplenats i Rebliments localitzats.
3.2.4.1

Preparació de la superfície d’assentament

grau de compactació exigit.
Els materials de cada tongada tindran característiques uniformes, o pel contrari es
barrejaran per tal d’aconseguir-ho.
No s’estendrà cap tongada que no s’hagi comprovat la idoneïtat de la subjacent, autoritzant
la seva estesa el Director de l’Obra.
En cas que una tongada presenti una humitat excessiva no s’autoritzarà l’estesa de la
següent fins que s’hagi corregit l’anterior.
Els reblerts en zones amb reduïda capacitat portant seran susceptibles de realitzar-se amb

Les superfícies damunt de les quals es realitzaran els reblerts, s’hauran de compactar si així
ho especifica el Director d’Obra, havent-se realitzat prèviament la neteja, esbrossada i
retirada de terra vegetal i material inadequat.

l’estesa prèvia d’un geotèxtil, sempre que hagi estat aprovat prèviament pel Director d’Obra.
Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades, haurà de tenir la pendent
transversal suficient per assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió.

El grau de compactació del terreny original serà igual a l’exigit al reblert.
3.2.4.3

Humectació i Dessecació

El Director d’Obra fixarà la utilització d’aquests materials provinents de les excavacions,
segons el compliment de les condicions exigides al reblert.
Si sobre el terreny damunt el qual s’ha d’assentar el reblert existeixen corrents d’aigua

Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau

superficials o subàlvies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones fora

d’humitat òptim s’obtindrà a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en

de l’àrea on s’hagi de realitzar el reblert abans de començar la seva execució. Aquestes

funció de la maquinària que s’hagi d’utilitzar.

obres s’executaran d’acord a les instruccions del Director d’Obra.
Si el reblert s’ha d’executar sobre capes d’argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles
d’alteracions de volum per canvis d’humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització
o substitució segons els criteris fixats pel Director d’Obra.
3.2.4.2

Estesa de les tongades

En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la
humectació dels materials sigui uniforme.
Quan la humitat dels materials sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es
prendran les mesures adients, com la dessecació per llaurat, l’afegiment de material sec o
d’altres, fins aconseguir la humitat òptima del material.
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3.2.4.4

Compactació de les tongades

Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada.
La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat
màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal i serà la que s’especifica en el document nº2
Plànols del present Projecte.
En les zones que assenyali el Director d’Obra, la compactació haurà d’assolir el cent per
cent (100%) de la densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal.
Els medis i sistema de compactació hauran de ser proposats pel Contractista al Director
d’Obra, qui els podrà aprovar o modificar, tant en tipus, número i metodologia de treball si
així ho creu adient.
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les
A menys que el Director d’Obra fixi el contrari, en cap cas s’eximirà al Contractista del

normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb

compliment de les compactacions exigides en aquest Plec.

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra

Tant els medis com el sistema de compactació hauran d’ajustar-se a les condicions reals

determini el contrari.

d’execució, tenint especial cura en la compactació dels extradós de les obres de fàbrica i

Així mateix s’assajarà la densitat un cop finalitzada la compactació, tal com especifica el PG-

peces prefabricades que no han de sofrir ni esforços ni deformacions perjudicials.

3, no acceptant-se resultants dels assaigs inferiors als valors de compactació especificats

3.2.4.5

Control de Qualitat

per a cada capa al document nº2 Plànols del present Projecte, que en cap cas seran
inferiors al 95%.
Els assaigs de compactació descrits en el punt anterior es realitzaran en, com a mínim, en

El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves

cada reblert de diferent tipologia que existeixi a l’àmbit d’obra segons la tipologia de

característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec.

seccions definides en el document nº2 Plànols del present Projecte. De la mateixa manera,
els assaigs es repetiran en zones d’igual tipologia que no presentin continuïtat.

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la
seva intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula.

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra
i a càrrec del Contractista.

31

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Plec de Prescripcions Tecniques Particualrs

3.2.5.

Reblerts compactats en rases per a canonades

Quan el recolzament continu de la canonada sigui de material granular compactat, el
Director d’obra establirà les característiques que haurà de complir, així com la seva possible

3.2.5.1

Definicions

procedència, be sigui, de les pròpies excavacions de l’obra o be de préstec. Pel general,
serà material no plàstic, exempt de matèria orgànica. La mesura màxima de les partícules
no excedirà dels límits fixats en el present Plec segons el tipus de tub emprat.

Prenem les definicions d'EN-805:2000 per a les diferents zones de reblert d'una rasa per a
3.2.5.3

allotjament de canonades.
-

Llit de suport: Zona de reblert entre el fons de la rasa i la generatriu inferior del tub. El
llit de suport tindrà un gruix de 15 cm per a canonades de diàmetre exterior menor de
600 mm i de 20 cm per a les de diàmetre més gran de 600 mm.

-

-

Execució del reblert

El recolzament es realitzarà en dues etapes. En la primera, s’executarà un llit de superfície
plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col·locaran els tubs

Seient: Llit situat immediatament sobre la capa anterior, fins a una altura en què una

degudament acoblats i encunyats. En una segona etapa s’executarà el reblert a ambdós

línia paral•lela al fons de l'excavació talla al tub segons un angle central de 90º o 120º.

costats del tub i sobre aquest, fins a omplir per complet tot el fons de rasa.

Suport: El conjunt de les dues capes anteriors. Pot ser de formigó en el cas de

Tant el reblert de la primera etapa com el de la segona, s’executarà per capes compactades

canonada de formigó armat.

mecànicament, de gruix comprès entre set (7) i deu (10) centímetres, segons sigui, el tipus
de material i els mitjans de compactació. En cap cas serà admissible un reblert simplement

-

Recobriment: Zona del reblert que envolta al tub fins a una alçària de 15 cm per sobre

abocat.

de la generatriu superior del tub. El recobriment és el conjunt del suport, reblert lateral i
reblert inicial.

Llevat especificació diferent en el Plec, la densitat d’aquests reblerts compactats serà com a
mínim el noranta-cinc per cent (95%) de la màxima de l’assaig Proctor Normal (UNE 7255) o

-

-

Reblert inicial: Zona de reblert de 15 cm de gruix per sobre de la generatriu superior del

be, el setanta per cent (70%) de la Densitat Relativa si es tractés de material granular

tub.

lliurement drenant.

Reblert lateral: Definit per diferència entre el recobriment i la suma del suport i el reblert

La densitat relativa (D.R.) ve donada per la següent expressió:

inicial.
-

Reblert principal: Zona de rasa situada des de la part superior del reblert inicial (15 cm
per damunt de la generatriu superior del tub) i el nivell del terreny. El reblert principal
per tant comprèn la terra vegetal o la base de la calçada segons el cas.
3.2.5.2

Ús dels materials

on:
e = índex de porus del material compactat.
= densitat seca del material compactat (NLT 109/72).
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de compensar el natural assentament del reblert. Durant l’abocament i estesa de les

emax. = índex de porus del material en el seu estat més lleuger possible.

primeres tongades, es procurarà de no remoure el reblert que envolta al tub.
emin. = índex de porus del material en el seu estat més dens possible.
-

b) Quan la traça de la canonada discorri per zones de trànsit rodat o estigui prevista

max. = densitat seca del material en el seu estat més dens possible.

l’execució d’obres posteriors de reblerts, de fàbrica o de pavimentació sobre aquesta, el

min. = densitat seca del material en el seu estat més lleuger possible. (NLT 204/72).

reblert de la rasa serà executat per tongades compactades mecànicament, fins assolir
com a mínim la densitat i les condicions de deformitat màxima, o la capacitat portant

Es tindrà especial cura en el procediment emprat per a compactar els reblerts, de manera

mínima que s’exigeixin en el Plec o en els Plànols. Pel general, la densitat del reblert no

que no es produeixin ni moviments ni danys en la canonada.

serà inferior al cent per cent (100%) de la densitat Proctor; i si es tracta d’un material no
coherent i lliurament drenant la densitat relativa no serà menor del setanta-cinc per cent

Una vegada realitzades les proves de la canonada instal·lada, amb tots els seus accessoris i

(75%).

peces especials, es procedirà al reblert de la rasa, prèvia autorització del Director.
Generalment no s’instal·laran més de cent metres (100 m) de canonada sense haver reblert,

-

i cobriment de la canonada no serà superior al límit fixat, segons el tipus de material del

almenys parcialment, la rasa, per a evitar el risc de surada de la canonada en cas de

tub, en el corresponent article d’aquest Plec.

negament accidental d’aquesta, i per a protegir els tubs contra eventuals cops o impactes.
En temps de gelades no es permetrà el reblert de les rases almenys que es prenguin

-

similar, el reblert de la resta de la rasa haurà de ser més o menys curat, depenent dels
condicionants de l’obra. Les característiques del material del reblert de la rasa i el seu grau
de compactació seran els definits en el Plec o en els Plànols.
Pel general, s’aplicaran els següents criteris:

d) En cap cas el material emprat en el reblert contindrà substàncies nocives, com ara
matèria orgànica o sals solubles, especialment sulfurs i sulfats, en quantia superior a la

mesures per a evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat.
En el cas de canonades amb recolzament continu de material granular i reblert envoltant

c) La mesura màxima de les partícules del material emprat en el reblert de recolzament

tolerable per a que no es produeixin danys en la canonada ni en els seus accessoris.
En el cas de canonades recolzades sobre bressol de formigó, el reblert de la rasa es
subdividirà en dues zones: la zona baixa, que assolirà una altura, amidada des de la
generatriu superior del tub, no inferior a la meitat del diàmetre exterior d’aquest, amb un
mínim de trenta centímetres (30 cm); i la zona alta, que correspongui a la resta del reblert de
la rasa fins al seus cantells superiors. Les característiques del reblert d’ambdues zones
seguiran el següents criteris:

-

a)Quan la traça de la canonada discorri per zones sense trànsit rodat i no estigui
prevista l’execució d’obres de reblert, de fàbrica, o de paviment sobre la rasa reblerta,

-

a) En la zona baixa, abans definida, el reblert serà de material no plàstic, preferentment

el material de reblert podrà ser qualsevol producte natural d’excavació de mesura

granular, col·locat per capes de 7 a 10 cm de gruix, compactades mecànicament. La

inferior a dos centímetres (2 cm), de terres o fragments de roca, en els primers 30 cm

densitat assolida serà almenys el noranta per cent (90%) de la densitat Proctor Normal,

per damunt de la generatriu superior del tub i de mesura menor a vint centímetres (20

o la seva densitat relativa més gran del setanta per cent (70%) si es tractés de material

cm) per a la resta. El reblert s’executarà per tongades sensiblement horitzontals sense

no coherent i lliurament drenant.

necessitat de compactació mecànica. La superfície terminal del reblert es deixarà en
forma bombada i lleugerament per damunt dels cantells exteriors de la rasa, a l’objecte

-

b) La mesura màxima admissible del material emprat en el reblert de la zona baixa de
la rasa serà el fixat en el corresponent article d’aquest Plec.
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-

c) El reblert de la zona alta de la rasa complirà l’indicat en els punts a), b) i d), de

3.3.1.

Tot-ú artificial.

l’anterior paràgraf.
-Definició.
Recolzament en continu de formigó

3.2.6.

Quan ho indiquin els Plànols o el Plec, el recolzament de la canonada s’executarà en
bressol de formigó, amb les característiques geomètriques i del material que indiquin

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament.

aquests documents. En el cas en que no ho indiquessin es compliran les següents:

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.

- El gruix del bressol, sota la generatriu inferior del tub serà com a mínim de quinze

- Refí de la superfície de la última tongada.

centímetres (15 cm).
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta
- El bressol abraçarà un arc de recolzament sota el tub de cent vint graus sexagesimals

execució d’aquesta unitat d’obra.

(120º).
- Extensió de tongada.
- El formigó tindrà una resistència característica no menor de 150 Kg/cm2).
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès
- La mesura màxima de l’àrid del formigó no serà més gran que la quarta part (1/4) del gruix

haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra.

menor del bressol sota el tub.
- Densitat.
En els casos d’instal·lació de la canonada en terrenys inestables (argiles molt plàstiques i/o
expansives, sòls orgànics, etc.), es recomana la col·locació d’una capa de base, de formigó

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la

pobre de gruix no menor de 15 cm, en tot l’ample del fons de la rasa que serveixi de ciment

màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76.

del bressol.
Coincidint amb la posició de les unions o junts i centrat amb elles, es deixarà sense
formigonar un tram de bressol de longitud no inferior a vuitanta centímetres (80 cm), per a
facilitar l’execució de la unió.
Aquest tram es formigonarà després d’executades les unions, llevat indicació diferent en el
Plec o en els Plànols.

- Carrega amb placa.
El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no serà inferior a cent Mega
Pascals (100 Mpa).
La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada.
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es

3.3.

AFERMATS.

comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal.
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A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*).

Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de
transició de peralt, etc.
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt.
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ-

Es realitzaran els següents assaigs:
- Cada dia:

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86.
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que
s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable.
- Criteris d’acceptació o refús del lot.
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat.
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat
proctor modificada.

- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76.
3.3.2.

Mescles bituminoses.

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
3.3.2.1

Mescles bituminoses en calent.

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72.
- Cada 5000 m3 de material produït:
- Definició.
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74.
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós,
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72.
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.
- Cada 15000 m 3 de material produït:
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72.
b) CONTROL D’EXECUCIÓ.
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs
distribuïts aleatòriament.

de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla
serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla.
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada.
- Transport de la mescla.
- Estesa i compactació de la mescla.

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*).
35

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Plec de Prescripcions Tecniques Particualrs

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la
correcta execució d'aquesta unitat d'obra.

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat
a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer
Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i

- Equip necessari per a l'execució de les obres.

filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible.

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA:

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora

- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.

(120 T/H).
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant.
b) ESTENEDORES:
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador.
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran
proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin

- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport.

aprovats per l'Enginyer Director.
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació.
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ:
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS:
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de

base com la intermèdia i de trànsit.

termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta.
Com a mínim estarà composta per:
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.

aplec perllongat.

- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids

2

entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm ).
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t).

corresponents a un terç del volum total, com a mínim.
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els
àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i

emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests.

quantitat estesa.
c) ESTESA DE LA MESCLA.
- Execució de les obres.
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent,
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL:

iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de
material.
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L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta

de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà

vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm

limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents.

igual o superior a 6 cm; i noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla
emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm.

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per
tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla,

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts

amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa.

percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda
segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara.

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i
ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del
material estès.

- Control de qualitat.
S’efectuarà d’acord amb la Ordre Circular 24/2008.

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals.
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ:
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del
tràfic.
- Especificacions de la unitat acabada.

a.1) Lligant hidrocarbonat:
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra
segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs:

a) GRANULOMETRIA:
- 1 penetració, segons NLT-124/84.
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total
dels àrids) les següents:
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%)
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%).
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%).
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:

- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84.
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84.
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84.
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs
posteriors.

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de
treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%).
c) DENSITAT:

a.2) Àrids:
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs:
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material:
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- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.

- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72.

- 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72.

Mescla d'àrids en calent.

- 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86.

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i

- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència:

una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.

- 1 índex de llenties, segons NLT-354/74.
- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72.
- 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons
NLT-358/74.
- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.

Mescla bituminosa.
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí
i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:

- 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.
- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76.
a.3) Filler:
- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs
sobre cada una d'elles:

- 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla),
segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses

- 1 granulomètric, segons NLT 151/72.

i gruixudes.

- 1 densitat aparent segons NLT-176/74.

- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT352/86, emprant sèries de

- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74.
b) CONTROL D’EXECUCIÓ:

6 provetes, per a mescles drenants.

Cada setmana:
- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a

b.1) Fabricació:

immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes.
Mescla d'àrids en fred.
Temperatura.
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí
i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs:
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta.
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de
betum.
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b.2) Posada en obra:

sempre que aquests no hagin estat deteriorats i presentin una superfície regular i una alçada
mínima de quatre centímetres (4 cm).

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte
les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1.

El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assajan
solament en sec o de vuit (8) si s’assajan en sec i en humit, segons el procediment indicat a

b.3) Producte acabat:

continuació. D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s’assajan en sec i en
humit, es distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents
assaigs distribuïts aleatòriament:
- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran
emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra.
- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants.
- 8 determinacions de buits per a mescles drenants.

hauran de estar parafinats. El assaig en humit haurà de realitzar-se al menys en un (1) de
cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus de mescla. Es considerarà
com a lot la fracció de mescla construïda diàriament.
Resistència en sec
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC),
per la qual cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de
quatre hores (4 h).

- 8 determinacions de gruixos.
L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la NLT- 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 5 si

360/91, a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 mm/min).

l’assaig és tan sols en sec)

Quan no es disposi de càmara termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures

L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment.
Objectiu
Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva

adients per a la realització de l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer més de cinc
minuts (5 min) des de que es treu el testimoni del frigorífic fins que es realitza l’assaig.
La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en l’assaig
de cada testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent expressió:

posada en obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels testimonis
R = (2.P)/(.h.d)

obtinguts desprès de la seva execució. La resistència a tracció indirecte és un paràmetre
directament relacionat amb les característiques de la mescla, amb el seu procés d’execució i

a on,

amb la qualitat aconseguida.
Procediment
La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de
deu centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest assaig els

R

=

Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2)

P

=

Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N)



=

Constant 3,14159

h

=

Alçada del testimoni, mm

testimonis extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla col·locada,
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D

=

Diàmetre del testimoni, mm

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article
542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts.

Resistència en humit
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre hores

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures
podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%).

(24 h) submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). Desprès de
assecar-se a l’aire seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc graus Celsius

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542

(5 ºC). El temps d'assecat a l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer
més de dos (2) dies de la seva extracció del bany i el seu assaig. El temps mínim de
permanència en el frigorífic per al seu condicionament a la temperatura serà de quatre hores (4

- Toleràncies geomètriques.
a) DE COTES I AMPLADA:

h). Un cop condicionats els testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència
a tracció indirecte en humit de la mescla utilitzant la mateixa fórmula i procediment en sec.

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no
hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15

Resultats

mil·límetres (15 mm) en capa de base.

Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà:

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de

Rt(S) =

ser inferior a la teòrica.

Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels

valors obtinguts en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot.
b) DE GRUIX:
Rt(H) =

Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels

valors obtinguts en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot.

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la
secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent

ICt =

Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent

per cent (100%).

expressió:
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus
dels Plànols.
ICt =  Rt(H)/Rt(S)  x 100
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS:

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL.
El índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, haurà de complir el fixat en l’
apartat 542.7.3 del PG-3.

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542
per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures

3.3.3.

Regs i tractaments superficials.

que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%).
3.3.3.1

Regs d'emprimació.
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- Definició.

- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg.

Aquesta unitat d'obra inclou:

- Aplicació del lligant bituminós.

- Preparació de la superfície existent.

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la
correcta execució d'aquesta unitat d'obra.

- Aplicació del lligant bituminós.
- Execució de les obres.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a

891/2004, amb les següents prescripcions addicionals:

terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra.
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials
- Dosificacions.

lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el

A efectes de dosificació, proposem la següent:

Director d'Obra.

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECI

A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà

com a reg d'emprimació, a calçades i vorals.

preceptiva la utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar
altres sistemes prèvia justificació.

- Equip necessari per a l'execució de les obres.
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3.
- Execució de les obres.
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3.

Control de Qualitat.
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ:
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el
que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions
exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per

- Limitacions de l'execució.
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3.
3.3.3.2

Regs d'adherència.

cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es
prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents
assaigs:
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84.
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84.

- Definició.

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-

124/84.

Aquesta unitat d'obra inclou:
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En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat

que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que

d'acord amb el lligant seleccionat.

la junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del

b) CONTROL D’EXECUCIÓ:

mateix.
3.3.4.

Obres complementàries.

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques
o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del

3.3.4.1

Vorades.

lligant.
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents
metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos
menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent

- Definició.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos:

(±10%) de la dotació exigida.
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a
realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat

- La neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament.

dels regs d’adherència.
- Les vorades i la seva col·locació.
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a
assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el
testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig,
figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres.

secció d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç
tallant.

Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una
amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit

La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu

centímetres (8 cm).

centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2)
capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5),

Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3

considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi

m.

els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest
valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500)

3.4.

FORMIGONAT.

metres quadrats.
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per
dues peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints
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3.4.1.

Aspectes generals.

mitjançant barres corrugades auxiliars o bé taulons que tinguin una forma corba d’acord a la
curvatura que presenti la paret dels dipòsits de planta circular.

Pels estats límits de servei en relació als elements de formigó armat que estan en contacte
amb l'ambient interior del dipòsit, s'exigeix una fissura màxima de 0,1 mm. Serà d'aplicació

3.4.2.

Pla de formigonat.

la norma EHE-08 pel que fa als temes de fissuració.
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista
- Definició.

seguirà per a la bona col·locació del formigó.

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora:

En el pla es farà constar:

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar

per a la fabricació i posada en obra.

en cada unitat.

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó.

- Forma de tractament dels junts de formigonat.

- L'execució i tractament dels junts.

Per a cada unitat es farà constar:

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat.

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i
d'altres).

- L'acabat i la realització de la textura superficial.
- Característiques dels mitjans mecànics.
- L'encofrat i desencofrat.
- Personal.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).
- Seqüència reblert dels motlles.

fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No
s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar
amb suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres).

alterar al ritme constructiu.

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a

- Sistema de curat de formigó.

cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima
Les esperes dels alçats s’encamillaran amb l’objectiu de garantir que es respecten els

del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics

recobriments que es defineixen en el document de plànols. Aquesta operació es podrà realitzar

regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que
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es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment



amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics.
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que

Resistència a compressió mínimes de 21 N/mm2 a les rotures de provetes a 7 dies
dels diferents elements que se sotmetran a prova.



s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament

Retirada de qualsevol resta d’encofrat de fusta dels paraments que se sotmetin a
prova.

després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen
estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de
formigonat.



Juntes degudament impermeabilitzades.



Juntes solera mur i entre murs formigonats en fases diferents per la cara exterior,

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les

netes de qualsevol brutícia de manera que es puguin apreciar possibles filtracions en

instruccions de la direcció d'obra.

cas que es produeixin.

PROTOCOL PROVES D’ESTANQUEÏTAT DELS DIPÒSITS FORMIGONATS

3.5.



Tapar els passamurs existents mitjançant els obturadors corresponents.



Disposar d’una cinta mètrica (amb precisió mil•limètrica) adherida a la paret i en un
lloc accessible, que permeti realitzar el control visual del nivell d’aigua a l’interior de

3.5.1.

Objecte

l’element que se sotmet a prova. Caldrà dotar de cintes mètriques a cadascuna de
les càmeres individuals que hi hagi en cada element formigonat

L’objecte del procediment que es descriu tot seguit és el de realitzar la prova d’estanqueïtat
dels elements a formigonar que continguin aigua de manera permanent durant l’explotació

L’aigua que s’utilitzarà en l’ompliment serà l’efluent de la pròpia planta de depuració adjacent

del servei. És a dir, es provaran els següents elements constructius:

a les obres.



Pou de gruixuts, alleugeridor general i bombament de capçalera



Desbast i dessorrador-desgreixador



Reactor biològic-bassa d’homogeneïtzació



Arquetes de repartiment a biològic, a decantació secundaria



Decantadors secundaris



Espessidor de fangs

3.5.2.

Una vegada finalitzada la prova de qualsevol dels elements citats anteriorment, l’aigua
utilitzada s’haurà de bombejar cap a la l’obra de sortida de la planta.
3.5.3.

Procediment

Per tal de valorar el correcte funcionament estanc dels elements formigonats, s’ompliran fins

Aspectes previs a la realització de la prova

el màxim nivell líquid que contindran en el futur:


Ompliment: La velocitat d’ompliment no serà superior a aquella que origini un
increment a l’alçada de la làmina d’aigua de 2 m en 24 hores.



Una vegada el dipòsit hagi quedat ple, caldrà restituir el líquid que per absorció inicial
dels paraments es consumeixi.

Caldrà tenir en compte els següents aspectes:

44

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Plec de Prescripcions Tecniques Particualrs



Els controls de nivell es realitzaran en intervals màxims de 24 hores durant un màxim
de 7 dies. Es procurarà que s’enllaci la prova d’estanqueïtat amb un cap de setmana.
En principi, la durada de la prova ha de ser de 7 dies, tot i així, si després de 4 dies
no s’han produït filtracions que superin els llindars establerts, la prova, sempre que la
propietat hi estigui d’acord, es podria donar com a vàlida.







Durant els dies que els elements que s’estan provant estiguin plens al 100% de la

3.6.1.

Generalitats

L’Adjudicatari efectuarà el muntatge de la canonada amb personal especialitzat en aquest
treball.
Procurarà que el recolzament de la canonada sigui continu i uniforme, per a evitar futurs
assentaments diferencials i flexions longitudinals en els tubs.

seva capacitat, cal que s’inspeccionin de forma acurada totes les juntes i eventuals

El llit de recolzament dels tubs i el reblert que envolta el tub s’executaran amb molt de

fissures que hagin pogut aparèixer.

compte, emprant els materials especificats en el Plec o en els Plànols.

Si els resultats no són satisfactoris, una vegada realitzades les reparacions oportunes

S’examinaran d’un en un tots els tubs abans de baixar-los a la rasa, i s’apartaran i retiraran

caldrà que es repeteixi la prova fins que el resultat sigui favorable.

de l’Obra els que presentin deteriorament. El descens dels tubs al fons de la rasa es

Un aspecte a considerar són les pèrdues que es puguin produir per evaporació.
Aquestes pèrdues depenen de les condicions de temperatura i humitat i són

realitzarà amb els mitjans auxiliars apropiats, segons sigui el pes, longitud i classe de
material dels tubs.

significatives en funció, principalment, de la temperatura ambient. Com a

Es comprovarà que un cop col·locats els tubs en el fons de la rasa, el seu interior sigui lliure

procediment per controlar aquest tipus de pèrdues, es pot utilitzar un recipient de

de terra, pedres, útils de treball i de tot material estrany.

volum conegut immers en una zona propera a la làmina d’aigua, en cas que es posi
en dubte l’estanqueïtat per l’evaporació d’aigua es pot quantificar l’aigua evaporada i

Es procedirà al centrat i alineació dels tubs i es calçaran convenientment per a impedir que

extrapolar-se al dipòsit objecte de la prova.

es moguin en les operacions següents. En els casos de rases amb pendent superior al deu
per cent (10%), la canonada es muntarà en sentit ascendent; però si això no fos possible,



En el supòsit que es produeixin fissures i que aquestes siguin d’escassa entitat,

s’hauran de prendre les mesures necessàries per a evitar lliscaments dels tubs ja col·locats.

normalment es produeix l’autosegellat. En qualsevol cas, caldrà marcar la situació

Si, malgrat tot, algun tub es mogués s’haurà de remoure el reblert, retirar els tubs que es

exterior d’aquestes eventuals fissures per realitzar la posterior inspecció de l’interior

mouen i preparar el recolzament com per a la seva primera col·locació.

del dipòsit i verificar la situació dels paraments a la zona interior adjacent.
Quan s’interrompin les operacions de muntatge, s’embussaran els extrems lliures de la
3.5.4.

Criteris d’acceptació

canonada per a impedir l’entrada d’aigua o de cossos estranys en el seu interior. No obstant,
aquesta precaució, al reprendre el treball, es procedirà a examinar amb tota cura l’interior de

Els tancs de formigó es provaran hidràulicament mitjançant omplert individual i es

la canonada i netejar-lo si fos necessari.

mantindran un mínim de7 dies. Les pèrdues admissibles no hauran de superar el tres per mil
del volum del tanc per dia.

Els junts o unions dels tubs s’executaran amb molta atenció seguint les instruccions del
fabricant dels tubs i les especificacions d’aquest Plec. Per això, l’Adjudicatari haurà de

3.6.

INSTAL·LACIÓ DE CANONADES PEAD

disposar dels materials i útils de treball o eines adequades al tipus de junts o d’unió a
realitzar. Així mateix haurà de disposar de l’espai lliure suficient per a poder executar
correctament les unions o junts; si fos necessari, s’obriran nínxols o regates, en el sòl i
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parets del fons de rasa, encara que aquests no estiguessin previstos en els plànols, essent

Quan es carreguin tubs de diferents diàmetres, els de major diàmetre - generalment amb

aquesta operació de compte de l’Adjudicatari.

més gran gruix de paret i per tant més pesats - han de col·locar-se en el fons per a reduir el

En tot cas, per a estrènyer els cargols de les brides cargolades s’utilitzarà una clau

risc de deformació.

dinamomètrica al valor del parell predeterminat.

Els tubs no han de sobresortir de la caixa del camió per la part posterior, més d’un metre.

En el muntatge dels junts amb anells de goma es vigilarà especialment que aquests no es

L’altura màxima de la càrrega dels tubs no ha d’excedir de dos metres (2 m) si estan solts, ni

moguin durant les operacions d’acoblament dels tubs, i dels maniguets, en el seu cas.

de tres metres (3 m) si estan lligats.

S’emprarà un lubricant garantit, exempt de substàncies nocives per a l’anell de goma, al
material del tub i del junt.

3.6.2.2

Emmagatzematge

Un cop muntat un tram de canonada, abans de ser cobert amb el reblert, s’haurà de procedir

Quan s’emmagatzemin tubs sobre el terreny s’ha de comprovar que aquest és consistent i

a la comprovació de les alineacions, rectes i corbes, i al perfil longitudinal de la canonada.

suficientment llis per a que els tubs es recolzin en tota la seva longitud sense el risc de que

Es corregiran les desviacions en planta i en alçat si fossin més grans que les toleràncies

pedres i altres sortints aguts puguin danyar-los.

establertes en el Plec o en els Plànols; per a la qual cosa, si fos necessari, l’Adjudicatari
estarà obligat a aixecar la canonada en tot el tram afectat, i tornar a iniciar els treballs des

L’altura màxima de les piles de tubs solts no ha d’excedir de dos metres (2 m) en locals
tancats.

del punt que sigui necessari per a corregir els defectes de col·locació, sense perjudici de la
part d’obra no remoguda.
Durant el temps que duri la fase d’instal·lació de la canonada, des de la preparació del fons
de rasa fins al complet reblert de la mateixa, l’Adjudicatari estarà obligat a mantenir en sec la
zona de treball,de manera permanent. Així mateix, estarà obligat a realitzar les obres
auxiliars necessàries per a impedir l’entrada de aigües superficials en la rasa.
Abans de procedir al reblert de la rasa s’efectuaran les proves dels trams de canonada
instal·lada, d’acord amb l’establert en el Plec.
3.6.2.

Quan els tubs s’apleguin a l’exterior amb temperatura ambient que pugui excedir de 23º C es
recomana el següent:
a) L’altura de les piles no ha d’excedir d’un metre (1m).
b) Totes les files han d’estar protegides de l’exposició directa al sol i permetre el pas lliure de
l’aire al voltant dels tubs.
c) Els accessoris s’han d’emmagatzemar en caixes o sacs preparats de forma que permetin
el pas lliure de l’aire.

Transport, emmagatzematge i manipulació
3.6.2.3
3.6.2.1

Manipulació

Transport
En el maneig dels tubs s’ha de tenir en compte el risc de ruptura dels extrems aixamfranats i

El pis i els laterals de la caixa dels camions han d’estar exempts de protuberàncies o

de les embocadures. Els tubs no han de ser arrossegats pel terreny, ni col·locats fent-los

cantells rígids i aguts que puguin danyar als tubs.

rodar per rampes.

Quan es carreguin tubs dotats d’embocadura han de col·locar-se amb els extrems alternats i
de tal manera que les embocadures no quedin en contacte amb els tubs inferiors.
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Quan s’utilitzi maquinària per al seu maneig, tots els elements en contacte amb els tubs han

Una vegada col·locada la canonada en la rasa, correctament alineada i realitzades les

de ser de material tou, per exemple, cordes de cànem i eslingues tèxtils amb ganxos de

unions, es procedirà a l’abocament del material de reblert corresponent a la zona que

metall folrats.

envolta al tub, sense que caigui directament sobre ell.

Quan els tubs es descarreguen dels vehicles no han de ser llençats al sòl. Han de ser

En cas de canonada discorrent fora vial (RT 1 i 2), el reblert de la rasa consisteix en un llit de

baixats curosament i col·locats en files quan tinguin que ser emmagatzemats.

sorra sobre el que recolza la superfície de la canonada i que embolca el tub fins assolir uns

Quan els tubs es transporten uns dintre d’altres, els situats en l’interior dels de major
diàmetre han de descarregar-se els primers i si han d’emmagatzemar-se hauran de

15 cm per sobre de la clau de la canonada. Tot seguit, es dur a terme un reblert amb
material seleccionat de la pròpia obra. Finalment, es preveu l’estesa de terra vegetal,
prèviament extreta i aplegada, en els últims 30 cm de la rasa.

col·locar-se en files diferents.
El reblert de la rasa quan les canonades discorren sota un vial (RT 3), esta constituït per un
3.6.3.

Instal·lació de canonada soterrada.

llit de sorra sobre el que recolza la superfície de la canonada i que embolca el tub fins assolir

En les canonades soterrades de material termoplàstic (PVC, PEAD, etc.) l’estabilitat

uns 15 cm per sobre de la clau de la canonada. Tot seguit, es realitza el reblert de la resta

mecànica front a les accions ovalitzants dels tubs depèn essencialment de la qualitat del

de la rasa mitjançant grava (15-25 mm). En els últims 25 cm de la rasa es preveu la

reblert executat al seu voltant i gairebé no del major o menor gruix de paret, a partir d’un

reposició del ferm.

determinat gruix mínim. Per això s’haurà de tenir especial cura en la selecció del material

EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL

3.7.

granular del recolzament i embolcall dels tubs en el fons de la rasa i al grau de compactació
del mateix. No són, en general, aconsellables els reblerts de formigó.
Es recomana que l’obertura de la rasa es faci amb l’amplada mínima però suficient i les

3.7.1.

Generalitats

parets el més verticals possibles, al menys fins al nivell de la generatriu superior dels tubs,
per ser d’aquesta manera més eficaç la resistència passiva de les parets de la rasa a la

El Contractista serà el responsable del subministrament dels equips i elements elèctrics.

deformació per aixafament del tub.

Una vegada estiguin tots els equips instal·lats i connexionats amb els armaris elèctrics es

En les canonades de diàmetre superior a dos-cents mil·límetres (200 mm) l’amplada mínima

realitzaran les proves exigides a la Norma Europea EN60204-1, CEI 17/13-1, estenent-se el

del fons de la rasa no serà inferior a seixanta centímetres (60 cm) i s’ha de deixar un espai

certificat amb els resultats obtinguts quant a:

mínim de vint centímetres (20 cm) a cada costat del diàmetre horitzontal del tub, per al

1. Continuïtat del circuit de protecció, Article 20.2

reblert i la compactació. Si per a la unió dels tubs cal un ample més gran, es pot eixamplar la
rasa en tota la seva longitud, o només a les zones de connexió mitjançant nínxols d’uns
vuitanta centímetres (80 cm) de longitud, amb sobreamples suficients en el fons i parets. Es
recomana no excavar els nínxols fins al moment de muntar els tubs i a mesura que es
verifiqui aquesta operació, per assegurar la seva posició coincident amb el junt i la seva

2. Resistència d'aïllament, Article 20.3
3. Tensió aplicada, Article 20.4
4. Protecció contra les tensions residuals, Article 20.5 i 6,2,3

conservació.
Tant els equips com els armaris vindran marcats amb les sigles CE.
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La mínima protecció serà IP-54, segons DIN-40050, garantint-se una protecció contra

Per determinar els dispositius de protecció en cada punt de la instal·lació caldrà calcular i

dipòsits nocius de pols i esquitxades d'aigua; garantia de protecció contra derivacions.

conèixer:

Per tal de no deixar descendir la temperatura a l'interior dels quadres elèctrics per sota de la

a)

La intensitat d'ocupació en funció del cos. fi, simultaneïtat, utilització i

condensació, es preveurà calefacció amb termòstat 30ºC amb potència calorífica

factors d'aplicació previstos i imprevistos. D'aquest últim es fixarà un

aproximada de 300 W/m;, garantint-se una distribució correcta de la calor en aquells de

factor.

gran volum. Mínima temperatura 20ºC.
b)

La intensitat del curtcircuit.

c)

El poder de tall del dispositiu de protecció, que haurà de ser més

Es preveuran premsaestopa d'airejament a les parts inferiors dels armaris. Als armaris
grans, a la part inferior i superior, per garantir millor la circulació de l'aire.

gran que la ICC (intensitat de curtcircuit) del punt en el qual està
instal·lat.

Així mateix no es deixarà pujar la temperatura a la zona dels quadres elèctrics i
d'instrumentació per damunt dels 35 graus C., per la qual cosa el Contractista haurà
d'estudiar l'esmentada condició i els mitjans indicats al projecte, ventilació forçada i termòstat

d)

aigües avall.

ambiental, perquè si no els considera suficients, ofereixi una variant amb condicionament
d'aire per refrigeració integrada en els quadres, o ambiental per a la zona on estan situats.

e)

- Ventilació forçada i independent de l'exterior.
- Resistència d'escalfament.

La selectivitat a considerar en cada cas, amb altres dispositius de
protecció situats aigües adalt.

Així doncs tots els armaris incorporaran a més com a elements auxiliars propis, els
següents accessoris:

La coordinació del dispositiu de protecció amb l’aparellatge situat

Es determinarà la secció de fases i la secció de neutre en funció de protegir-los contra
sobrecàrregues, verificant:
a)

La intensitat que pugui suportar la instal·lació serà més gran que la
intensitat d'ocupació, prèviament subministrada al Contractista per
part de la direcció d’obra.

- Refrigeració, en el cas que es requereixi.
- Dispositiu químic-passiu d'absorció de la humitat.

b)

La caiguda de tensió en el punt més desfavorable de la instal·lació
serà inferior a la caiguda de tensió permesa, considerats els casos

- Il·luminació interior.

més desfavorables, com per exemple tenir tots els equips en marxa
amb les condicions ambientals extremes.

- Seguretat d'intrusisme i vandalisme.
- Accessibilitat a tots els seus mòduls i elements.

c)

Les seccions dels cables d'alimentació general i particulars tindran
en compte els consums de les futures ampliacions si així ho ha

Es tindran en compte les condicions ambientals d'ús. Per això, s'aplicarà la classificació

projectat el projectista.

721-2 de pols, sorra, boira salina, vent, etc., segons norma IEC-721.
Es verificarà la relació de seguretat (Vc / VL), tensió de contacte menor o igual a la tensió
límit permesa segons els locals MI-BT-021, protecció contra contactes directes i indirectes.
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La protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits es farà, preferentment, amb disjuntors d'alt

Les instal·lacions als equips s'efectuarà amb tubs metàl·lics rígids i galvanitzats qualitat St-

poder de curtcircuit, amb un poder de tall aproximat de 50 KA, i temps de tall inferior a 10

35 amb un grau de protecció 7 a 9 S/UNE-20324.

min Quan es prevegin intensitats de curtcircuit superiors a les 50 KA, es col·locaran
limitadors de poder de tall més gran que 100 KA i temps de tall inferior a 5 min.

La connexió als equips s'efectuarà amb ràcors premsaestopa i tubs flexibles amb una
estanquitat mínima IP-54 i no admitint-se direccionaments verticals per a evitar l'efecte

Aquests disjuntors tindran la possibilitat de rearmament a distància al ser ordenats pels PLC

"embut". Es connectaran per sota preferiblement o per dalt i pels laterals formant una "U" en

del telecomandament. Així mateix posseiran blocs de contactes auxiliars que discriminin i

els casos que no ha pogut fer-se per sota.

senyalitzin el tret per curtcircuit del tèrmic, així com posicions del comandament manual.
Els conductors elèctrics usaran els colors distintius segons normes UNE, i seran etiquetats i
Idèntica possibilitat de rearmament a distància tindran els detectors de defecte a terra.

numerats per facilitar la seva localització i interpretació en els plànols i en la instal·lació.

Les corbes de tret magnètic dels disjuntors, L-V-D, s'adaptaran a les diferents

El sistema d'instal·lació serà segons la instrucció MI-BT-018 i altres per interiors i receptors,

proteccions dels receptors.

tenint en compte les característiques especials dels locals i tipus d'indústria.

Quan s'utilitzin fusibles com limitadors de corrent, aquests s'adaptaran a les diferents

3.7.2.

Quadres elèctrics

classes de receptors, utilitzant-se els més adequats, ja siguin am, gf, gl o gt, segons la
norma UNE 21-103.

Compliran amb la norma EN60204-1, havent-se de realitzar les proves pertinents a taller de
manera que serveixin com a referència al provar tota la instal·lació tal com s'han exposat

Tots els relés auxiliars seran del tipus endollable a la base tipus undecal, de tres contactes

anteriorment.

inversors, equipats amb contactes de potència (10 A per a càrrega resistiva, cos. fi=1),
aprovats per UL.

Als quadres elèctrics s'inclouran polsadors frontals de marxa i parada, amb senyalització de
l'estat de cada aparell (funcionament i avaria).

Estarà prevista la protecció contra xoc elèctric, i complirà amb les normes UNE-20383 i
MI-BT-021.

Cas de no estar prou detallat en el projecte, el Contractista presentarà el tipus elegit,
indicant les següents característiques:

La determinació del corrent admissible a les canalitzacions i el seu emplaçament serà, com
a mínim, segons allò establert al MI-BT-004. El corrent de les canalitzacions serà 1,5
vegades el corrent admissible.
Les caigudes de tensió màximes autoritzades seran segons MI-BT-017, essent el màxim, al
punt més desfavorable, del 3% en il·luminació i del 5% en força. Aquesta caiguda de tensió

Estructura dels quadres, amb dimensions, materials utilitzats (perfils, xapes, etc.), amb les
seves seccions o gruixos, protecció antioxidant, pintures, etc.
Compartiments en que es divideixen.
Elements que s'allotgen en els quadres (enfangats, aïlladors, etc.), detallant els mateixos.

es calcularà considerant que tots els aparells d'utilització susceptibles de funcionar
simultàniament es troben en funcionament, en les condicions atmosfèriques més
desfavorables.

Interruptors automàtics.
Sortida de cables, relés de protecció, aparells de mesura i elements auxiliars.
Proteccions que, com a mínim, seran:
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* Sobrecàrrega a cada receptor

c

Tots els motors en B.T. hauran de ser de construcció tancada (IP-54, segons CEI-34-

5), amb aïllament classe F i màxima elevació de temperatura de 68ºC (mesurats per
* Curtcircuits, a cada receptor
* Defecte a terra, a cada receptor

resistència) o 60ºC (mesurats per termòmetre) sobre ambient de 40 ºC, per a qualsevol
variació de freqüència i tensió que excedeixi els límits fixats en el punt 3.6., a la potència
nominal de funcionament continu (Fs = 1). Els de tensió mitjana seran IP-23.

* Desequilibri, a cada motor
e
Es projectaran i raonaran els enclavaments en els quadres, destinats a evitar falses

Els motors hauran de funcionar satisfactòriament amb les següents variacions en la

tensió:

maniobres i per a protecció contra accidents del personal, així com el sistema de posada a
terra del conjunt de les cabines.

10% de la tensió nominal, amb càrrega i freqüència nominals

La distribució del quadre serà de tal forma que l'alimentació sigui la cel·la central i als dos

5% de la freqüència nominal, amb càrrega i freqüència nominals

costats es vagin situant les cel·les o sortides quan calgui.
A les tapes frontals s'inclourà un sinòptic amb l'esquema unipolar plastificat incloent els
aparells d'indicació, marxa, protecció i títol de cada element amb rètols també plastificats.
S'indicaran els fabricants de cadascun dels elements que componen els quadres i el tipus
dels mateixos.
3.7.3.

a

Motors elèctrics
El contractista serà responsable del subministrament dels motors.

En cap cas la suma de variacions simultànies de tensió i freqüència excedirà del 10%, no
variant la freqüència en més del 5%.
f

Els motors hauran de mantenir la seva estabilitat a partir d'un valor mínim de la tensió

igual a 0,7 Un.
g

Els motors hauran de suportar sense dany una sobrevelocitat del 25% durant 1

minut.
h

Tots els motors hauran de ser capaços d'arrencar i accelerar amb la seva càrrega

amb el 80% de la tensió nominal aplicada als seus borns terminals. El parell d'arrencada del
Els motors seran del tipus d'inducció amb rotor de gàbia d'esquirol, velocitat constant, auto-

motor no serà inferior a 1,6 vegades el valor del parell resistent d'arrencada de l'equip

ventilats, dissenyats per a arrencada a plena tensió amb baixa intensitat (I arrencada màx. =

accionat a la tensió i freqüència nominals.

6 vegades I nominal).
i
Els motors estaran previstos per a funcionament continu a una temperatura ambient de

El parell màxim no serà inferior a 2,1 vegades el parell nominal, per complir l'estipulat

en el punt 2.12.6.

40ºC. Així mateix estaran previstos per poder entrar en servei sense precaucions especials,
amb una temperatura ambient de -10ºC.

j

Els motors estaran equipats amb caixes de borns de tamany ampli i adequats per a la

connexió de cables elèctrics en tubs, disposat de manera que puguin girar 360 en passos
b

Els motors hauran de ser fabricats d'acord amb el que estableix les últimes revisions

vigents de les normes (Comissió Elèctrica Internacional). L'aïllament per a tots els motors

de 90. El grau de protecció serà igual, com a mínim, al del motor. Les caixes de borns
tindran un grau de protecció de IP-545 de la norma UNE 20324.

serà com a mínim classe F.
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k

Els motors de 6.000 V, hauran de disposar de caixes de borns independents per a: la

8) Intensitat d'arrencada

connexió dels cables de potència mitjançant les corresponents terminals de pressió,
preveient la utilització de cables apantallats del tipus i secció que s'indiquin; una altra per a

9) Velocitat

tots els cables auxiliars del motor, com ara resistències d'escalfament i detectors de

10) Factor de servei indicant "per a funcionament a ........ºC" d'elevació de

temperatura; i una altra per als termopars. En els motors de 380 V, es podran disposar els

temperatura

terminals principals i auxiliars a la mateixa caixa; els motors que porten termopars tindran
una caixa independents per a aquest fi.
l

Tots els motors majors de 55 Kw hauràn d’equipar-se, almenys, amb tres (3)

elements detectors de temperatura en els debanats, amb un contacte normalment obert que
tancarà quan la temperatura assoleixi un valor perillós i iniciarà una alarma. El contacte serà

11) Factor de potència
12) Elevació de temperatura amb càrrega nominal
13) Freqüència i condicions d'arrencada

adequat per a 125 Vcc.

14) Classe d'aïllament

m

15) Grau de protecció

Tots els motors de potència superior a 90 Kw, se subministraran amb dos (2)

termoresistències a cada coixinet.
16) Sentit de rotació
n

Tots els motors de potència igual o superior a 55 Kw estaran equipats amb

escalfadors per evitar la condensació de la humitat sobre els debanats a les parades.
Aquests escalfadors es quedaran connectats en les parades i s'alimentaran a 220 Vcc

17) Tipus de coixinets i fabricació
18) Característiques dels detectors de temperatura

monofàsica.
19) Esquema de connexió
o

Cada motor portarà una placa de característiques en la que anirà indicada com a

mínim la següent informació:

20) Moment d'inèrcia

1) Nom del fabricant

21) Pes

2) Tipus de motor

p

Els motors se subministraran pintats contra ambient summament corrosiu. El

Contractista presentarà el sistema de pintura utilitzada.
3) N1 de fabricació o de sèrie
q
4) Potència nominal en CV o Kw
5) Tensió nominal i nombre de fases

Tots els motors seran subministrats amb terminals del tipus de pressió, del calibre

convenient per als borns de potència i els cables exteriors de connexió.
r

Els motors en BT se subministraran en potències normalitzades

6) Freqüència

segons la següent taula:

7) Intensitat nominal en Ampers

0,75 Kw (1 CV)

15

Kw (20 CV)

90 Kw (125 CV)
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18,5 Kw (25 CV)
1,5 Kw (2 CV)

22

Kw (30 CV)

3.7.3.2

110 Kw (150 CV)

132 Kw (180 CV)
2,2 Kw (3 CV)

30
3

5,5 Kw (7,5CV)

Kw (40 CV)
Kw (4 CV)

45

Kw (60 CV)
55

160 Kw (218 CV)
37

Kw (50 CV)

200 Kw (270 CV)

Kw (75 CV)

7,5 Kw (10 CV)
11

Kw (15 CV)

75

Kw (100 CV)

250 Kw (340 CV)

No s'admetran potències intermèdies de la segona sèrie (CEI-72-1971).
3.7.3.1

Proves de recepció motors 380 v

Proves de recepció motors 6 kv

Abans de l’entrega i en presència de la direcció d’obra, hauran de realitzar-se les següents
proves:
-

Mesura de la resistència dels debanats en estat fred.

-

Mesura de la resistència dels accessoris de mesura.

-

Mesura de la resistència d'aïllament dels debanats i dels accessoris.

-

Proves de tensió.

-

Mesura del factor de pèrdues.

-

Traçat de la corba de marxa en buit.

-

Prova centrífuga.

-

Mesura de les vibracions.

-

Mesura de la temperatura dels rodaments.

-

Comprovació que els rodaments no estan exposats al perill de corrents

A la fàbrica s'efectuaran com a mínim les següents comprovacions:
- Assaig de curtcircuit
- Assaig de buit
- Assaig d'escalfament
- Rendiments a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega
- Factor de potència a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega

electromagnètics.
-

Mesura de sorolls. Traçat de la corba característica de curtcircuit.

-

Control d'execució mecànica.

-

Determinació del moment d'inèrcia.

-

Determinació de la corba característica de marxa accelerada. (Parell de
gir i Intensitat).

- Pèrdues globals
- Parell màxim

-

Prova sota càrrega i determinació del rendiment segons el sistema de
pèrdues individuals.

- Parell inicial
-

Proves d'escalfament.
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3.7.3.3

Documentació

3.7.4.

3.7.4.1

El fabricant després de les proves lliurarà la següent documentació de tots els motors:
Documentació Plànols

Enllumenat
Generalitats

Les lluminàries seran estanques, amb reactàncies d'arrencada ràpida i amb condensador
corrector del factor de potència incorporat.

-

Plànol de dimensions.

-

Plànol de seccions longitudinals i transversals del motor.

-

Plànol dels debanats amb dades sobre els mateixos.

-

Plànol del rotor.

-

Plànol de l'eix amb dades sobre els materials i del moment d'inèrcia

S'efectuarà un estudi complet d'il·luminació tant per a interiors i exteriors justificant els luxs

individual.
Altres documents

obtinguts en cada cas.
Abans de la recepció provisional aquests luxs seran verificats amb un luxòmetre per a tota
l'àrea il·luminada, que tindrà una il·luminació uniforme.
3.7.4.2

Enllumenat interior

Proporcionarà un nivell d'il·luminació suficient per desenvolupar l'activitat prevista a cada
instal·lació que com a mínim complirà:

-

Corba característica de marxa accelerada.

Emmagatzematge, embalatge i zones de poca activitat

-

Pèrdues en l'entreferro i en el parell de gir en casos de curtcircuits

Zones d'activitat mitjana, manteniment esporàdic 325 Lx.

homopolars i tripolars.
-

Plànols de circuits amperimètrics i de connexionat de dispositius de
mesura.

150 Lx.

Zones de gran activitat, manteniment mitjà
(perforat, tornejat, soldadura, etc.) 600 Lx.
Zones de precisió, ajust, polit, etc. 1000 Lx.

-

Llista de materials dels mateixos.

-

Protocol de proves, inclòs anàlisi dels diagrames.

-

Protocol de posada en marxa.

del 50%.

-

Instruccions de muntatge i manteniment.

A més de la quantitat es determinarà la qualitat de la il·luminació que en línies generals

En qualsevol cas i davant del dubte, estaran per damunt de les intensitats mínimes
d'il·luminació segons l'ordenança general de seguretat i higiene a la feina en una proporció

complirà amb :
-

Llista de recanvis recomanats.
1)

Eliminació o disminució de les causes d'enlluernament que puguin provocar una

sensació d'incomoditat i fins i tot una reducció de la capacitat visual.
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2)

Elecció del dispositiu d'il·luminació i el seu emplaçament de tal forma que la direcció

-

El factor de conservació serà de l'ordre de 0,6.

-

El rendiment de la instal·lació i de la il·luminació segons el projecte i el fabricant,

de la llum, la seva uniformitat, el seu grau de difusió i el tipus d'ombres s'adaptin tan bé com
es pugui a la tasca visual i a la finalitat del local il·luminat.

tendint al més gran possible.
3)

Adaptar una llum que tingui una composició espectral amb un bon rendiment en
3.7.4.4

color.
4)

La reproducció cromàtica serà de qualitat molt bona índex Ra entre 85 i 100).

Il·luminació de seguretat

Estarà formada per aparells autònoms automàtics que compleixin amb les normes UNE
20-062-73 i 20-392-75 i altres disposicions vigents de seguretat.

5)

La temperatura de color dels punts de llum estarà entre 3000 i 5500 graus Kelvin.
Seran del tipus fluorescent amb preferència.

6)

Es calcularà un coeficient de manteniment baix, de l'ordre de 0,7.
En les instal·lacions electromecàniques amb un grau de protecció mínim de IP-54. En

7)

Es procurarà que els coeficients d'utilització i rendiment de la il·luminació siguin els

oficines IP-22.

més grans possibles.
3.7.5.
3.7.4.3

Xarxa de posada a terra

Enllumenat exterior
A cada instal·lació s'efectuarà una xarxa de terra.

Les lluminàries exteriors seran de tipus antivandàlic i inastellables.
El conjunt de línies i preses de terra tindran unes característiques tals, que les masses
Els suports, fanals, braços murals, bàculs i altres elements mecànics seran galvanitzats en

metàl·liques no podran posar-se a una tensió superior a 24 V, respecte de la terra.

calent.
Totes les carcasses d'aparells d'enllumenat, així com endolls, etc., disposaran de la seva
Les làmpades seran de vapor de sodi d'alta pressió i vapor de mercuri.

presa de terra, connectada a una xarxa general independent de la dels centres de
transformació i d'acord amb el reglament de BT.

Quan siguin de vapor de mercuri seran de color corregit.
Les instal·lacions de presa de terra, seguiran les normes establertes en el Reglament
Tindran incorporat el condensador corrector del cosinus de fi.
Per projectar el tipus de lluminària es tindrà en compte:

Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries.
Els materials que compondran la xarxa de terra estaran formats per plaques, elèctrodes,

La naturalesa de l'entorn per utilitzar d'un o dos hemisferis.

terminals, caixes de proves amb els seus terminals d'aïllament i mesurament, etc.

-

On es prevegi falta d'humitat o terreny de poca resistència es col·locaran tubs

Les característiques geomètriques de l'àrea a il·luminar.

d'humidificació a més de reforçar la xarxa amb additius químics.
-

El nivell mitjà d'il·luminació, que mai sigui inferior a 15 lux.
La resistència mínima a corregir no assolirà els 20 ohms.

-

L'altura del punt de llum serà l'adequat als lúmens.
Tots els elements metàl·lics estaran connectats a terra.
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Tots els enllaços seran tipus soldadura aluminotèrmica sistema CADWELL o similar.

-

Entrades i sortides analògiques locals:

-

E/S aplicació específica (HART, Contador, Serial link,...)

-

Equips distribuïts:

-

CPU amb Ethernet TCP/IP port de servei i Ethernet TCP/IP xarxa del dispositiu

-

CPU USB tipus mini B

S’encarregarà de controlar i gestionar la planta, i estarà format per racks amb diferents

-

Fins a 2 mòduls de comunicació Ethernet

mòduls: mòduls d’alimentació, CPU i comunicacions, entrades digitals, sortides digitals,

-

Fins a 8 mòduls AS-Interface

sortides analògiques tipus HART...

-

Escàner DIO

-

Descripció de la memòria:

Les brides de les canonades seran puntejades amb un cable de terra.
3.7.6.

Sistema de control i automatització

La instal·lació es durà a terme segons el manual d’instruccions del fabricant.

256

64

- RAM de 4 MB de programa
- RAM de 384 kB de dades

Programació PLC segons desenvolupament funcional entregat per el client.

- Expandable flash de 4 GB per
emmagatzematge de dades

Posta en marxa del sistema en les instal·lacions, sempre i quant els quadres estiguin
degudament comprovats i cablejats els senyal a controlar i no presentin cap deficiència de

- RAM de 10 kb de memòria del

funcionament. Aquestes proves consistiran en la comprovació de les funcionalitats descrites

sistema

en l’anàlisi funcional aprovat per la propietat. Qualsevol modificació o canvi no recollit en
aquest anàlisi funcional serà revisat a la finalització de la posta en marxa.

- Consum:

Consum de 270 mA 24 V DC a través del

rack

Haurà de complir la següent normativa:

Característiques de la font d’alimentació

Directives europees de Marca CE:

-

Marca/model:

MODICON M580 BMXCPS3500 o

-

La Directiva Europea sobre baixa tensió: 2006/EC i 2014/35/UE d’abril de 2016.

-

La Directiva Europea sobre compatibilitat electromagnètica: 2004/108/EC i 2014/30/UE

-

Alimentació:

100 ... 240 VAC (50/60 Hz), 35 W

d’abril de 2016.

-

Sortides:

- 15 W 3.3 V DC per a mòduls d’E/S

equivalent

- 21,6 W 24 V DC alimentació del
Característiques tècniques del PLC:

sensor

Característiques CPU
-

Marca/model:

- 31,2 W 24 V DC per a alimentació
de mòduls d’E/S I/O i processador

MODICON M580 BMEP581020 o
equivalent

Característiques del mòdul d’entrades digitals
-

-

Número de racks:

4

-

Entrades i sortides discretes locals:

1024

Marca/model:

MODICON M580 BMXDDI6402K
o equivalent
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-

Número d’entrades:

-

Tipus d’entrada:

aïllada tipus sink

-

Voltatge entrada:

24 V DC positius

-

Intensitat d’entrada:

1 mA

mV, ± 80 mV, ± 160 mV, ± 320 mV, ±

-

Corrent de consum:

200 mA a 3,3 V DC

640 mV, ± 1,28 V

64 entrades digitals

Característiques del mòdul de sortides digitals
-

Marca/model:

MODICON M580 BMXDDO6402K o

-

2 connectors de 40 pins

-

Tipus d’entrada:
40

-

Aïllament entre canals

-

Resolució entrada analògica:

-

Corrent de consum:

equivalent
-

Número de sortides:

64 sortides digitals

-

Tipus de sortides:

Estat sòlid

-

Voltatge sortida:

24 V 19...30 V DC Positius

-

Intensitat de sortida:

100 mA

-

Corrent de consum:

-

Marca/model:

equivalent
-

Número d’entrades:

Número d’entrades/sortides:

Tipus d’entrada:

-

Aïllament entre canals

-

Resolució entrada analògica:

-

Corrent de consum:

o

4 entrades analògiques 2 sortides
analògiques

-

Sense aïllament entre canals

-

Nivell d’entrada:

Alt nivell

-

Tipus d’entrada:

Intensitat: 0...20 mA, 4...20 mA
Tensió: +/- 10 V, 0...10 V, 0...5V,

8 analògiques d’alt nivell tipus

1...5V

HART
-

MODICON M580 BMXAMM0600
equivalent

240 mA a 3,3 V DC

MODICON M580 BMEAHI0812 o

220 mA a 3,3 V DC i 50 mA a 24 V

Característiques del mòdul combinat d’entrades i sortides analògiques

Característiques del mòdul de entrades analògiques HART
Marca/model:

15 bits + signe

DC

-

-

Sonda de temperatura, termopar, ±

Intensitat 4...20 mA

-

Nivell sortida:

Alt nivell

-

Tipus de sortida:

Intensitat: 0...20 mA, 4...20 mA

15 bits + signe

Tensió: +/-10 V

400 mA a 3,3 V DC i 120 mA a 24

V DC

-

Corrent de consum:

150 mA a 3,3 V DC i 130 mA a 24

V DC
Característiques del mòdul de entrades analògiques temperatura
Característiques del bastidor (rack)
-

Marca/model:

MODICON M580 BMXART0814 o
equivalent

-

Número d’entrades:

-

Marca/model:

MODICON M580 BMEXBP1200 o
equivalent

8 analògiques de baix nivell

-

Número d’slots:

12 (4 bus X, 8 bus X + Ethernet)
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-

Número d’slots:

3,9 W

-

Corrent consumida:

164 mA a 24 V DV i 86 mA a 3,3 V
4.1.1.2

DC
-

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.

1 connector (XBE) en el mòdul d’ expansió

Enderrocs i demolicions.

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta,
buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3)

Característiques del mòdul d’expansió

realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades
-

Marca/model:

-

2 connectors femella SUB-D 9

-

Corrent consumida:

MODICON M580 BMXXBE1000 o

inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses

equivalent

immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos.
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment

164 mA a 24 V DV i 22 mA a 3,3 V DC

Cable d’extensió
-

Cable amb 2 connectors mascles SUB-D 9

Finals de línia

executats.
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels
productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental,
en el cas que estigui constituïda..

-

2 connectors SUB-D 9
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris
establerts al Quadre de Preus.

4.

AMIDAMENT I ABONAMENT.
4.1.1.3

4.1.

Escarificat, rassanteig i compactació.

MOVIMENT DE TERRES.
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del
terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent.

4.1.1.

Treballs preliminars.
4.1.1.1

4.1.1.4

Escarificació i compactació de ferms existents.

Aclariment i esbrossada.

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la
projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts,

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la
projecció horitzontal del terreny.

soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En
cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
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4.1.1.5

Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments.

4.1.2.

Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment netejada amb
aigua a presió de paviment bituminós existent.
4.1.1.6

Excavació de rases, pous i fonaments.

Terraplens i rebliments.
4.1.2.1

Rebliments localitzats.

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels
perfils presos abans i després dels treballs.

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que

l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el

figuren al Quadre de Preus.

volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de
4.1.2.2

la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del
prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és

Rebliment de rases, pous o fonaments.

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec.

determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres
(0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és

Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaran com el volum d’excavació en rasa

l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas

(mesurat amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o

d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat.

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus.

inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte
4.1.2.3

d'abonament.
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació
després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament.

Tubs de PVC

Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats,
mesurats al terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal
efecte figuren al quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de

formació de la solera amb formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert

productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva

posterior amb el mateix tipus de formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta

posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització

unitat d’obra a excepció de l’excavació i el reblert de la rasa.

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental,

4.2.

AFERMATS.

en el cas que estigui constituïda.
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El
preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i
ventura”, independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra.
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus.
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4.2.1.

Capes granulars.
4.2.1.1

Tot-u artificial.

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb

4.2.3.2

Regs d'adherència.

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2),
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs.

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols.
No seran d'abonament els excessos laterals.
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la
4.2.3.3

compensació de la minva de gruixos de capes subjacents.
4.2.2.

Mescles bituminoses.
4.2.2.1

Mescles bituminoses en calent.

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t),

Dobles tractaments superficials.

Se mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs.
4.2.4.

Paviments de formigó

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT

segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti

arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos següents: el

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda
dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla
bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície
existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals.
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per
tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
Són inclosos en aquesta unitat d'obra els junts de retracció i els de dilatació.
4.2.5.

Vorades i rigoles

A efectes d’amidament i abonament s’estableix el següent criteri:

assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació,
transport i col·locació.



Es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) realment col·locats en obra.

Els preus corresponents del Quadre de Preus inclouen la col·locació de les diferents peces,
4.2.3.

Regs i tractaments superficials.
4.2.3.1

Regs d'emprimació.

inclosa l’excavació i els fonaments de formigó
4.3.

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que
figuren als plànols, tot inclòs.
No seran d'abonament els excessos laterals.
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4.3.1.

Formigons.

Tots els accessoris indicats en els plecs i en les especificacions tècniques. Tots els
accessoris que encara que no siguin indicats, si siguin necessaris per a un total i bon

4.3.1.1

Formigó en massa o armat.

funcionament de l'equip segons les prescripcions i requeriments dels fabricants.

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte,

Acabats superficials i pintura segons els colors indicats en plecs i en la seva absència

amb les següents particularitats i excepcions:

segons els colors del fabricant.

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de

Els retocs de pintura una vegada acabat el muntatge i l'engegada.

l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per
abonar l'excavació.

El muntatge, l'engegada, les proves, el calibratge, ajustos, greixatges, alineaments, repremut
de cargols, i totes aquelles operacions necessàries perquè explotació disposi de l'ús dels

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra

equips.

de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera
inclòs al preu d'aquestes unitats.

Els cargols, juntes, suports, elements de fixació i altres accessoris necessaris per a un total
assemblatge i fixació dels equips.

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat.
Els manuals d'explotació i manteniment dels equips amb plànols d'acabat, especejament,
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus

esquemes i llistat de components.

existents als Quadres de preus.
Els cables des dels equips en camp fins als armaris, passant per les caixes intermèdies,
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i

amb l'etiquetatge de senyalització, grapes, terminals, borns i altres accessoris d'instal·lació

utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva

fins al seu total connexionat i engegada de tots els equips.

execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot
tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica.

Els cables d'alimentació i de senyal apantallats per connexionar els equips de mesura
analògica des de camp fins als armaris passant per les caixes de connexió intermèdia,

4.4.

EQUIPS I MATERIAL ELÈCTRIC

connexionat, etiquetat de senyalització, grapes, terminals, borns i altres accessoris
d'instal·lació fins al seu total connexionat i engegada dels citats equips de mesura.

4.4.1.

Generalitats

Excepte indicació contrària desglossada en els quadres de preus i pressuposats els equips i
materials es mesuraran per al seu abonament com a unitats completes i indivisibles
disposades per funcionar, i tindran inclosos:

4.4.2.

Equips
4.4.2.1

Generalitats

Totes les canonades, equips hidràulics, elèctrics i instrumentació a instal·lar es mesuraran i
abonaran en general, mitjançant la aplicació dels preus corresponents del Quadre de Preus
nº 1 de subministrament dels distints equips.

60

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

Plec de Prescripcions Tecniques Particualrs

4.4.2.2

Juntes de desmuntatge

inclouran: contactors, relès, interruptors, commutadors, proteccions tèrmiques, magnètiques,
diferencials i curtcircuit, cablejat interior, borns d'entrada i sortida, indicadors de tensió i

Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanqueïtat, cargols, rosques,

d'intensitat amb els seus commutadors, toroidals, transformadors de control, dispositius de

volanderes, ajust i posada en marxa.

rearmament, temporitzadors, polsadors, llums de control, sinòptic, comptadors horaris,

4.4.2.3

Manòmetre

comptadors de maniobres, resistències i termòstat de caldejament, roturació i tots els
ajustaments i posada a punt necessari fins al total funcionament dels equips que alimenta i

Es mesurarà com a unitat completa, incloent vàlvula d’aïllament, esmortidor i vàlvula amb

protegeix.

brida de comprovació, glicerina i la seva connexió al punt de canonada.
4.4.3.2
4.4.2.4

Bases endoll

Passamurs
Es mesuraran com unitat completa, incloent cablejat fins a l'armari d'enllumenat, accessoris

Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanqueïtat, cargols, rosques,

d'instal·lació i la seva posada en funcionament.

volanderes, anell estanc de fixació al mur i la seva total posada en funcionament.
4.4.3.3
4.4.2.5

Instal·lació presa de terra

Vàlvula de comporta
Es mesurarà com unitat completa, incloent cable, piquetes, soldadures, connexions,

Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanqueïtat, cargols, rosques,

registres, caixes preses de mesurament de terra i tots els accessoris necessaris fins a

volanderes i la seva total posada en funcionament.

aconseguir la resistència mínima exigida en plecs.

4.4.2.6

Vàlvula de descàrrega

4.5.

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanqueïtat, cargols, rosques,

Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obra o instal·lacions s’abonaran amb els

volanderes i la seva total posada en funcionament.

preus del projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals
s’establirà el corresponent preu contradictori.

4.4.2.7

Vàlvula ventosa-purgador
Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració

Es mesurarà com a unitat completa, incloent junta d’estanqueïtat, cargols, rosques,

(pagaments per mediació) a les empreses o organismes que es determini seran certificats

volanderes, cons reductors si precisa i tots els accessoris necessaris per a la seva total

de la següent forma:

posada en funcionament.
La partida es justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part de
4.4.3.

Material elèctric
4.4.3.1

Armaris elèctrics

L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, i el corresponent rebut visat per la Direcció d’Obra.
L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o
organismes esmentats, exclòs l’IVA, fins el límit dels imports totals previstos en aquests

Es mesuraran com una unitat completa, incloent-hi tot el necessari per complir les

conceptes en l’obra adjudicada.

especificacions de funcionament i/o adaptant-se als esquemes que s'adjunten, per tant
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Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats
incrementant en un 5% en concepte de despeses indirectes i en un 6% per despeses de
contractació addicional. Aquest import resultant tindrà caràcter de preu d’execució material.
Sobre el Plec de clàusules generals adjuntat prevaldran, en tot cas, els contractes, plecs,
manuals i d’altra documentació de L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.

Barcelona, Desembre de 2019
Enginyer Autor del Projecte

Sgt. Josep Secanell
Enginyer de camins, canals i ports
Col. Num. 8.396
AUDINGINTRAESA, SA
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

DOCUMENT Nº4. PRESSUPOST. Banc de Preus

1.

BANC DE PREUS

El Document nº4. Pressupost del present Projecte Constructiu s’ha elaborat mitjançant els preus unitaris
d’elements i partides d’obra civil procedents principalment del Banc de Preus del BEDEC 2017. I Banc de
Preus de Infraestructures.cat de obra civil de 2019.
Per a partides especials o més especifiques que no es troben en dites bancs s’han utilitzats bancs de
referència de projectes redactats per AudingIntraesa.
Atenent a la naturalesa del Projecte Constructiu de finalització de la reforma elèctrica de la instal·lació
elèctrica de la presa de Baells, algunes partides del pressupost referents principalment a quadres elèctrics
i enllumenat exterior amb tecnologia LED s’han obtingut amb ofertes concretes a empreses proveïdores.

2

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

DOC. 4 PRESSUPOST

ESTADISTICA DE PARTIDES

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

Pàg.:

1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

NUM. CODI

%

u

Caixa de doble aïllament de
polièster
reforçat,
de
360x360x210
mm
i
muntada
superficialment

82,72

1,000

82,72

0,04

2 EG12N010

u

Caixa de doble aïllament de
policarbonat,
de
dimensions
448x280x160
mm
amb
porta,
montada supercicialment. Nombre
de fileres:1; nombre de moduls
12.
Accessoris
inclosos
amb
el
envolvent 1 bloc de terminals 4
orificis
1 kit de marcat
1 placa per a control de
polsador
1 tira de cables
1 bloc
de terminals
16
orificis
1 suport de bloc de terminals

79,67

2,000

159,34

0,07

2

11 EG1AN010

UA
u

DESCRIPCIÓ
Modificació del CGBT:
Linea
1
alimentació
enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25
A. Sens. Int.: 300 mA. Clase
AC.

PREU
7.519,68

AMIDAMENT
1,000

IMPORT
7.519,68

%
3,37

Linea
2
alimentació
enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25
A. Sens. Int.: 300 mA. Clase
AC.

3 EG134801

u

Caixa
per
a
quadre
de
comandaments i protecció, de
material
autoextingible,
amb
porta, per a dotze mòduls i
encastada

24,63

1,000

24,63

0,01

4 EG13N010

u

Trasllat i muntatge del quadre
de senyals a nova ubicació.
Totalment muntat, provat
i en
funcionament.

207,61

1,000

207,61

0,09

5 EG146J01

u

Caixa
per
a
quadre
de
distribució,
de
plàstic
i
metàl·lica amb porta, per a
quatre
fileres
de
catorze
mòduls i encastada

72,66

2,000

145,32

0,07

6 EG151211

u

Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 80x80 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada

5,86

6,000

35,16

0,02

7 EG151212

u

Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 80x80 mm, amb grau
de protecció
IP-40,
muntada
superficialment

9,21

15,000

138,15

0,06

8 EG151512

u

Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 100x100 mm, amb
grau
de
protecció
IP-40,
muntada superficialment

14,05

50,000

702,50

0,31

9 EG15N001

u

Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 100x100 mm, amb
grau
de
protecció
IP-67,
muntada superficialment

16,69

60,000

1.001,40

0,45

Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 100x100 mm, amb
grau
de
protecció
IP-65,
muntada superficialment

16,69

u

Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

1 EG121E02

10 EG15T532

Data: 16/01/20

- Línea: SERVEIS PUBLICS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A.
Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
- Línea: Enllumenat EMBARCDOR I
JARDINS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A.
Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
- Línea: ETAP FUTURA
Protección Termica en Principio
de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección Térmica en Final de
Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección
diferencial
en
Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40
A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
I
tot
l'aparellatge
de
comanament i protecció, així
com resta de material auxiliar
segons esquema unifilar i plec
d'especificacions tècniques.
totalment muntat, inclou proves
i posada en servei

9,000

150,21

0,07

EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

Pàg.:

3

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
12 EG1BNB52

UA
u

DESCRIPCIÓ
Suministri i instal·lació de
quadre electric per conmutació
entre el GE i el QGBT per 4
lineas que alimenten el quadres
de:
QCPAM1;
QCPDM1;
QCPDF1;
QCPBD1

Data: 16/01/20

Pàg.:

4

Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU
24.748,00

AMIDAMENT
1,000

IMPORT

NUM. CODI

%

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

Amb la part proporcional de
accesoris per el seu correcte
montatge i cablejat intern.

24.748,00 11,08

Instal·lat a la galeria d'acces
a
la
presa,
provat
i
en
funcionament.

Format per:
4
Commutadors
modulars
motoritzats
automatics
amb
comunicació 230/400 VAC:
- 2 de 4x40A
- 1 de 4x63A
- 1 de 4x100A
4 Platines de pontejat 4 pols
63 a 125A
4 tomes de tensió per les
pletines (2 peces)
4 contattes auxiliars de 3
posicions
Display extern de control i
visualització
1 Interruptor magnetotèrmic IV
40 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV
50 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV
100 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV
32A
1 Interruptor de tall en carga
de 40A
1Interruptor de tall en carga
de 50A
1 Interruptor de tall en carga
de 100A
1 Interruptor de tall en carga
de 32A
2
Interruptors
diferencials
tetrapolar de 40A classe AC
selectiu i sensibilitat 300mA.
1 Relé diferencial de 100A
classe
AC
selectiu
i
sensibilitat 300mA.
1
Interruptor
diferencial
tetrapolar de 63A classe AC
selectiu i sensibilitat 300mA.

El preu inclou:
- Subministrament de materials
- Subministrament i muntatge en
armari elèctric IP66
- programació PLC
- Disseny esquemes elèctrics
- Gestió de projecte.
- Posada en marxa ON Site

Mes
un
sistema
de
control
controlador:
- Tipus M340 Independent.
- Mòduls E/ S: 16 DI 24Vcc, 16
DO 24Vcc. Tots els senyals
cablejades a bornes.
- Connexions: ModBus TCP / IP,
Ethernet IP
- Inclou:
- Rack PLC de 8
posicions
- CPU gamma M340
- Mòduls d'E / S.
- Font d'alimentació
- Contactors 50 A,
100 A i 165 A.
Tot
muntat
en
Armari
de
polièster de 1600x800x500 mm,
amb
tapa
fixa,
muntat
superficialment IP 67

EUR

13 EG1N220F

u

Centralització
de
comptadors
elèctrics vertical d'un mòdul,
per a 2 comptadors monofàsics,
muntada

403,90

1,000

403,90

0,18

14 EG1PN010

u

Suministrament i instal·lació
de caixa de protecció i mesura
CPM,
de
fins
a
63
A
d'intensitat, per 2 comptadors
trifàsics,
instal·lada en
l'interior de fornícula mural.
Formada
per
una
envoltant
aïllant,
precintable,
autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent
a
l'acció
dels
raigs
ultravioletes,
per
a
instal·lació encastada. Inclús
equip complert de mesura, borns
de
connexió,
bases
tallacircuits i fusibles per a
protecció
de
la
derivació
individual.
Normalitzada
per
l'empresa
subministradora.
Segons
UNE-EN
60439-1,
grau
d'inflamabilitat
segons
s'indica en UNE-EN 60439-3, amb
graus de protecció IP 43 segons
UNE 20324 i IK 09 segons UNE-EN
50102.

488,15

1,000

488,15

0,22

15 EG21271H

m

Tub rígid de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència
a compressió
de
1250
N
i
una
rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada
i
muntat
superficialment

3,23

36,000

116,28

0,05

16 EG21291H

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència
a compressió
de
1250
N
i
una
rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada
i
muntat
superficialment

4,33

60,000

259,80

0,12

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

Pàg.:

5

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
17 EG21H71J

18 EG21H81H

19 EG21H91J

20 EG21HA1H

21 EG21HA1J

22 EG222715

UA
m

m

m

m

m

m

DESCRIPCIÓ

Data: 16/01/20

Pàg.:

6

Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU

Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal,
aïllant
i
no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència
a compressió
de
1250
N
i
una
rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada
i
muntat
superficialment

5,37

Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal,
aïllant
i
no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència
a compressió
de
1250
N
i
una
rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada
i
muntat
superficialment

6,87

Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal,
aïllant
i
no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència
a compressió
de
1250
N
i
una
rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada
i
muntat
superficialment

8,70

Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 40 mm de diàmetre
nominal,
aïllant
i
no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència
a compressió
de
1250
N
i
una
rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada
i
muntat
superficialment

10,96

Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 40 mm de diàmetre
nominal,
aïllant
i
no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència
a compressió
de
1250
N
i
una
rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada
i
muntat
superficialment

10,88

Tub flexible corrugat de PVC,
de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió
de
320
N
i
una
rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

1,15

AMIDAMENT
130,000

2,000

30,000

6,000

1.100,000

700,000

IMPORT
698,10

13,74

261,00

65,76

11.968,00

805,00

NUM. CODI

%
0,31

UA

AMIDAMENT

IMPORT

%

Tub flexible corrugat de PVC,
de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió
de
320
N
i
una
rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

1,22

275,000

335,50

0,15

24 EG222815

m

Tub flexible corrugat de PVC,
de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió
de
320
N
i
una
rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

1,22

100,000

122,00

0,05

25 EG312334

m

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,52

176,000

443,52

0,20

26 EG312352

m

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

4,73

15,000

70,95

0,03

27 EG312354

m

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

4,76

230,000

1.094,80

0,49

28 EG312562

m

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

7,22

80,000

577,60

0,26

29 EG312564

m

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,25

600,000

4.350,00

1,95

30 EG312574

m

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
tetrapolar, de secció 4 x 16
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

9,65

750,000

7.237,50

3,24

0,12

5,36

0,36

EUR

PREU

m

0,01

0,03

DESCRIPCIÓ

23 EG222811

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

Pàg.:

7

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

14,25

15,000

213,75

0,10

32 EG3125A4

m

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
tetrapolar, de secció 4 x 50
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

32,38

30,000

971,40

0,44

m

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

6,00

40,000

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
pentapolar, de secció 5 x 10
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,92

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
pentapolar, de secció 5 x 16
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

14,89

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
pentapolar, de secció 5 x 16
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

14,93

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
pentapolar, de secció 5 x 50
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

43,76

35 EG312672

36 EG312674

37 EG3126A2

m

m

m

m

10,000

140,000

75,000

40,000

240,00

79,20

2.084,60

1.119,75

1.750,40

NUM. CODI

%

m

34 EG312664

Pàg.:

8

Màscara: * (Ordenació per codi)

31 EG312582

33 EG312654

Data: 16/01/20

UA

62,07

20,000

1.241,40

0,56

39 EG312N24

m

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
multipolar, de secció 30 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

13,49

86,400

1.165,54

0,52

EUR

%

1,00

1.450,000

1.450,00

0,65

41 EG321134

m

Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada,
amb
designació
H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 2,5
mm2,
amb
aïllament
PVC,
col·locat en tub

1,15

2.000,000

2.300,00

1,03

42 EG321144

m

Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada,
amb
designació
H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 4 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en
tub

1,35

100,000

135,00

0,06

43 EG321154

m

Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada,
amb
designació
H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 6 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en
tub

2,92

650,000

1.898,00

0,85

44 EG32N001

m

Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada ,
amb
designació
H07V-U,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en
tub, color verd-groc per a
utilització de presa de terres.

3,49

1.350,000

4.711,50

2,11

45 EG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

8,15

150,000

1.222,50

0,55

46 EG380A02

m

Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment

11,16

93,000

1.037,88

0,46

47 EG4114JH

u

Interruptor
automàtic
magnetotèrmic
de
40
A
d'intensitat
nominal,
tipus
ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000
A de poder de tall segons UNE
20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil
DIN

105,77

1,000

105,77

0,05

48 EG414F9B

u

Interruptor
automàtic
magnetotèrmic
de
16
A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

43,69

4,000

174,76

0,08

0,78

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
pentapolar, de secció 5 x 70
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

IMPORT

Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada,
amb
designació
H07V-K,
unipolar, de secció 1 x 1,5
mm2,
amb
aïllament
PVC,
col·locat en tub

0,93

m

AMIDAMENT

m

0,04

38 EG3126B2

PREU

40 EG321124

0,11

0,50

DESCRIPCIÓ

EUR
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Pàg.:

10

Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

NUM. CODI

%

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

49 EG414F9D

u

Interruptor
automàtic
magnetotèrmic
de
25
A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

45,39

2,000

90,78

0,04

55 EG415D9D

u

Interruptor
automàtic
magnetotèrmic
de
25
A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

41,86

13,000

544,18

0,24

50 EG415A99

u

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

21,73

3,000

65,19

0,03

56 EG415F9D

u

43,49

2,000

86,98

0,04

51 EG415A9B

u

Interruptor
automàtic
magnetotèrmic
de
16
A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

21,92

7,000

153,44

0,07

Interruptor
automàtic
magnetotèrmic
de
25
A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

57 EG41T49H

u

51,84

2,000

103,68

0,05

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

39,78

Interruptor
automàtic
magnetotèrmic tipus IGA de 40 A
d'intensitat nominal, amb PIA
corba
C,
bipolar
(2P)
amb
bobina d'emisió, de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN
60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil
DIN

58 EG42429H

u

108,03

11,000

1.188,33

0,53

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

40,31

Interruptor diferencial de la
classe AC, gamma terciari, de
40
A
d'intensitat
nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons
les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

59 EG4242JD

u

176,59

1,000

176,59

0,08

Interruptor
automàtic
magnetotèrmic
de
20
A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

41,17

Interruptor diferencial de la
classe AC, gamma terciari, de
25
A
d'intensitat
nominal,
tetrapolar
(4P),
de
sensibilitat
0.03
A,
de
desconnexió fix instantani, amb
botó
de
test
incorporat
i
indicador mecànic de defecte,
construït
segons
les
especificacions
de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

52 EG415D99

53 EG415D9B

54 EG415D9C

u

u

u

4,000

11,000

3,000

159,12

443,41

123,51

0,07

0,20

0,06
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u

u

u

u

u
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Data: 16/01/20
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Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU

Interruptor diferencial de la
classe AC, gamma terciari, de
40
A
d'intensitat
nominal,
tetrapolar
(4P),
de
sensibilitat
0.03
A,
de
desconnexió fix instantani, amb
botó
de
test
incorporat
i
indicador mecànic de defecte,
construït
segons
les
especificacions
de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

182,52

Interruptor diferencial de la
classe AC, gamma terciari, de
40
A
d'intensitat
nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat
0,3
A,
de
desconnexió
fix
instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons
les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

105,58

Interruptor diferencial de la
classe AC, gamma terciari, de
40
A
d'intensitat
nominal,
tetrapolar
(4P),
de
sensibilitat
0.3
A,
de
desconnexió fix selectiu, amb
botó
de
test
incorporat
i
indicador mecànic de defecte,
construït
segons
les
especificacions
de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

268,52

Protector per a sobretensions
permanents i transitòries amb
IGA
integrat
d'intensitat
nominal 40 A, bipolar (1P+N),
PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria
15 kA, muntat en perfil DIN

148,99

Contactor de 230 V de tensió de
control,
16
A
d'intensitat
nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC,
format per 1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria
d'ús
AC
1
segons
UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió

56,32

AMIDAMENT
3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

IMPORT
547,56

211,16

268,52

148,99

56,32

NUM. CODI

%
0,25

UA

65 EG621193

u

Interruptor,
de
tipus
universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

11,34

5,000

56,70

0,03

66 EG621G93

u

Commutador, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat

11,57

8,000

92,56

0,04

67 EG621J93

u

Commutador
de creuament,
de
tipus universal, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, encastat

15,48

6,000

92,88

0,04

EUR

AMIDAMENT

IMPORT

%

u

Commutador IV,tipus panell 63A
muntat en armari

72,07

1,000

72,07

0,03

69 EG62B192

u

Interruptor, unipolar (1P), 10
AX/250
V,
amb
tecla,
preu
mitjà, muntat superficialment

11,20

2,000

22,40

0,01

70 EG631153

u

Presa
de
corrent
de
tipus
universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250
V,
amb
tapa,
preu
alt,
encastada

11,54

39,000

450,06

0,20

71 EG63D15R

u

Presa de corrent de superfície,
bipolar amb presa de terra
lateral, (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i caixa estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntada superficialment

12,42

5,000

62,10

0,03

72 EG6P1142

u

Presa de corrent industrial de
tipus mural, 2P+T, de 16 A i
200-250 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44,
col·locada

15,82

5,000

79,10

0,04

73 EG6P1144

u

Presa de corrent industrial de
tipus mural, 2P+T, de 32 A i
200-250 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44,
col·locada

17,60

7,000

123,20

0,06

74 EG6P1366

u

Presa de corrent industrial de
tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i
380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-67,
col·locada

46,46

1,000

46,46

0,02

75 EG6P2369

u

Presa de corrent industrial de
tipus semiencastat, 3P+N+T, de
125 A i 380-415 V de tensió
nominal
segons
norma
UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció
de IP-67, col.locada

80,72

1,000

80,72

0,04

76 EG6S1000

u

Segellat
de mecanismes,
amb
escuma de poliuretà en aerosol

4,88

10,000

48,80

0,02

77 EGA12522

u

Avisador acústic adossable de
230 V, de so musical, preu alt,
muntat superficialment

21,27

1,000

21,27

0,01

78 EGD1322E

u

Piqueta de connexió a terra
d'acer,
amb
recobriment
de
coure 300 μm de gruix, de 2000
mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

32,76

1,000

32,76

0,01

79 EGD1N010

u

Mesurar i comprovar l’estat de
la toma de terres, i realitzar
l’informe.

800,00

3,000

2.400,00

1,07

0,07

0,03

PREU

68 EG628HI0

0,09

0,12
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
80 EH61RH49

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU

Llum d'emergència amb làmpada
led, amb una vida útil de
100000
h,
no
permanent
i
estanca amb grau de protecció
IP66, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 70 a 100
lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

107,47

AMIDAMENT
6,000

IMPORT
644,82

0,29

Llumenera estanca amb leds amb
una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 700 mm de
llargària, 17 W de potència,
flux lluminós de 1800 lm, amb
equip elèctric no regulable,
aïllament
classe
I,
cos
i
difusor de policarbonat i grau
de
protecció
IP65,
muntada
superficialment

67,03

2,000

134,06

0,06

82 EHQLN001

u

Projector per a exterior amb
leds amb una vida útil <= 80000
h,
de
forma
circular,
amb
distribució
de
la
llum
assimètrica extensiva, de 53.0
W de potència, flux lluminós de
3710 lm, temperatura 4000 K,
amb equip elèctric regulable,
aïllament
classe
I,
cos
d'alumini injectat, difusor de
vidre
trempat
i
grau
de
protecció
IP65
i
IK10,
col·locat en façana.

678,80

12,000

8.145,60

3,65

Projector per a exterior amb
leds amb una vida útil <= 80000
h,
de
forma
circular,
amb
distribució
de
la
llum
assimètrica extensiva, de 61.0
W de potència, flux lluminós de
4950 lm, temperatura 4000 K,
amb equip elèctric regulable,
aïllament
classe
I,
cos
d'alumini injectat, difusor de
vidre
trempat
i
grau
de
protecció
IP65
i
IK10,
col·locat en façana.

769,94

2,000

1.539,88

NUM. CODI

%

u

u

Pàg.:

14

Màscara: * (Ordenació per codi)

81 EHB53751

83 EHQLN002

Data: 16/01/20

0,69

84 EHT1B010

u

Interruptor crepuscular per al
comandament
automàtic
de la
il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2
a
200
lux,
temporitzador,
intensitat dels contactes per
cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió

98,66

3,000

295,98

0,13

85 EY011322

m

Obertura de regata en paret de
maó
foradat,
amb
mitjans
mecànics i tapada amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

4,55

110,000

500,50

0,22

86 EY01132A

m

Obertura de regata en paret de
maó
foradat,
amb
mitjans
mecànics i tapada amb morter de
ciment 1:4

3,98

60,000

238,80

0,11

EUR

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

87 EY031000

u

Forat
amb
equips
per
a
tall/broca
de
diamant,
de
sostre alleugerit, de 5 a 20 cm
de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària

7,88

2,000

15,76

0,01

88 EY03D000

u

Forat
amb
equips
per
a
tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 120
a 150 mm de diàmetre i fins a
350 mm de fondària

31,88

3,000

95,64

0,04

89 F21H1A41

u

Desmuntatge
de
llumenera,
columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins
a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó
a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

151,93

58,000

8.811,94

3,95

90 FDKZHBB4

u

Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 420x420 mm i classe B125
segons
norma
UNE-EN
124,
col·locat amb morter

63,72

21,000

1.338,12

0,60

91 FDKZHJB4

u

Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125
segons
norma
UNE-EN
124,
col·locat amb morter

125,58

4,000

502,32

0,22

92 FDKZN001

u

Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis amb pica de connexió a
terra, recolzada, pas lliure de
370x370 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. Piqueta de connexió a
terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària,
de 14,6 mm de diàmetre, de 300
μm.

83,70

8,000

669,60

0,30

93 FG22TD1K

m

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

2,36

59,000

139,24

0,06

94 FG22TH1K

m

Tub
corbable
corrugat
de
polietilè, de doble capa, llisa
la
interior
i
corrugada
l'exterior,
de
90
mm
de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador
de
la
flama,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
450
N,
muntat
com
a
canalització soterrada

3,11

168,000

522,48

0,23

EUR
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NUM. CODI
95 FG22TP1K

96 FHM3N001

97 G219U030

UA
m

u

m2

DESCRIPCIÓ

Data: 16/01/20

Pàg.:

16

Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU

Tub
corbable
corrugat
de
polietilè, de doble capa, llisa
la
interior
i
corrugada
l'exterior,
de
160
mm
de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador
de
la
flama,
resistència a l'impacte de 40
J, resistència a compressió de
450
N,
muntat
com
a
canalització soterrada

5,71

Bàcul
troncocònic
de planxa
d'acer galvanitzat, de 3.5 m
d'alçària i 0.5 m de sortint,
d'un braç amb base platina i
porta,
segons
norma
UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de
formigó

259,62

Demolició de voreres amb base
de
formigó
o
paviment
de
formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,17

AMIDAMENT
93,000

23,000

15,840

IMPORT
531,03

5.971,26

97,73

NUM. CODI

%
0,24

UA

98 G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

4,70

42,600

200,22

0,09

99 G222U102

m3

Excavació
de
terreny
no
classificat en rases, pous o
fonaments,
amb
mitjans
mecànics,
incloses
part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc
d'ús,
inclòs
cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,67

84,161

561,35

0,25

100 G228N010

m

Reblert
amb
sorra
de
riu
rentada en el fons de la rasa.

13,51

5,600

75,66

0,03

101 G228U010

m3

Rebliment
i
compactació
de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra,
inclòs
selecció,
garbellat,
càrregues
i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del
Plec
de
Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

4,54

40,727

184,90

0,08

102 G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

85,39

20,536

1.753,57

0,79

103 G921U020

m3

Base
de
tot-u
artificial,
estesa,
humectació
i
compactació,
mesurat
sobre
perfil teòric

19,88

14,544

289,13

0,13

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

m2

Paviment de rajola hidràulica
de
morter,
de
20x20x4
cm,
inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de
15
N/mm2
de
resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients

30,66

15,840

485,65

0,22

105 G9H1U612

t

Mescla
bituminosa
en calent
AC16 surf B 50/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

34,84

4,922

171,48

0,08

106 G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70,
per a mescles bituminoses

461,04

0,212

97,74

0,04

107 G9J1U010

m2

Reg
emprimació
amb
emulsió
catiònica, tipus C50BF5 IMP

0,50

42,600

21,30

0,01

108 GG1A0639

u

Armari
metàl·lic
des
de
500x600x120 fins a 700x900x120
mm, per a servei interior, amb
porta amb finestreta, fixat a
columna

198,56

1,000

198,56

0,09

109 GG21T51J

m

Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal,
aïllant
i
no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència
a compressió
de
1250
N
i
una
rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada
i
muntat
superficialment

4,30

25,000

107,50

0,05

110 GG21T81J

m

Tub rígid de plàstic sense
halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal,
aïllant
i
no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència
a compressió
de
1250
N
i
una
rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada
i
muntat
superficialment

6,77

60,000

406,20

0,18

111 GG39D485

m

Cable amb conductor d'alumini
de
0,6/1
kV
de
tensió
assignada, amb designació AL
RZ, tetrapolar, de secció 3 x
25 / 54,6 mm2, col·locat aeri

6,34

43,200

273,89

0,12

112 GG415A4B

u

Interruptor
automàtic
magnetotèrmic
de
16
A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de
18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

40,29

1,000

40,29

0,02

113 GG415AJF

u

Interruptor
automàtic
magnetotèrmic
de
32
A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

80,88

2,000

161,76

0,07

2,67

0,04

DESCRIPCIÓ

104 G9E1U020

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

Pàg.:

17

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
114 GG415D59

115 GGC1N010

UA
u

u

DESCRIPCIÓ

Data: 16/01/20

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

18

Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU

Interruptor
automàtic
magnetotèrmic
de
10
A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

35,63

Grup electrògen de construcció
insonoritzat, de 33 kVA de
potència
en
servei
d'emergència, trifàsic, de 400
V de tensió, accionament amb
motor dièsel, amb quadre de
control,
instal·lat.
Muntat
sobre remolc amb llança amb
enganxi
per
la
seva
arrossegament per vehicle. Fins
i tot 4 fixacions tipus Twist
Lock per a les subjecció de el
grup a el remolc. Homologat per
circular per carretera.

19.061,72

AMIDAMENT
2,000

1,000

IMPORT
71,26

19.061,72

NUM. CODI

%
0,03

UA

u

Taxa de matriculació ordinària
de vehicles excepte ciclomotors

97,80

1,000

97,80

0,04

117 GGC1N021

u

Suministre
de
enrotllador/desenrotllador
motoritzat. Per a 1 mànega de
120 m. de longitud, amb una
secció de 5x16 mm². Amb una
velocitat de enrotllat 20 m /
min. Muntat sobre remolc amb
llança amb enganxi per la seva
arrossegament
per
vehicle
i
homologat
per
circular
per
carretera.

10.950,75

1,000

10.950,75

4,90

Construït
mitjançant
perfils
tubulars electrosoldats.
Accionament format per:
- Armari
elèctric
metàl·lic
protecció IP 65.
- Convertidor de freqüència per
a accionament motor.
- Alimentació a 220V AC.
- Potència instal·lada 1,1 Kw.
Activació
mitjançant
comandament a distància de RF a
2 canals; o per dos polsadors
situats a l'armari elèctric.
Inclou certificat de cumpliment
del RD 1215/97.
118 GGD1322U

u

Piqueta de connexió a terra
d'acer,
amb
recobriment
de
coure 300 μm de gruix, de 2000
mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

32,69

3,000

98,07

0,04

119 GGF24F91

u

Pal de formigó armat de 9 m
d'alçària, de 4 kN d'esforç en
punta, per a cable trenat i
muntat amb dau de formigó

679,38

2,000

1.358,76

0,61

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

u

Pal de formigó armat de 9 m
d'alçària, de 2,5 kN d'esforç
en punta, per a cable trenat i
muntat amb dau de formigó

635,09

1,000

635,09

0,28

121 GHN1N001

u

Llum
LED
per
a
vial
de
distribució asimètrica amb cos
alumini fos i acer innoxidable,
amb grau de protecció IP-66 i
IK10,
un
dispositiu
d'alimentació
i
control
regulable DALI de 13 W de
potència total, flux lluminós
2300
lumen,
temperatura
de
color 4000 K, vida útil >=
83000
h, aïllament
elèctric
classe I, amb accessori per
fixar lateralment i acoblat al
suport

1.488,90

1,000

1.488,90

0,67

122 GHN1N002

u

Llum
LED
per
a
vial
de
distribució asimètrica amb cos
alumini
fos,
amb
grau
de
protecció IP-66 i IK08, un
dispositiu
d'alimentació
i
control regulable de 37.3 W de
potència total, flux lluminós
3710
lumen,
temperatura
de
color 4000 K, vida útil >=
80000
h, aïllament
elèctric
classe II, amb accessori per
fixar lateralment i acoblat al
suport

417,17

4,000

1.668,68

0,75

123 GHN1N003

u

Llum
LED
per
a
vial
de
distribució asimètrica amb cos
alumini
fos,
amb
grau
de
protecció IP-66 i IK08, un
dispositiu
d'alimentació
i
control regulable de 28.7 W de
potència total, flux lluminós
2920
lumen,
temperatura
de
color 4000 K, vida útil >=
80000
h, aïllament
elèctric
classe II, amb accessori per
fixar lateralment i acoblat al
suport

417,17

16,000

6.674,72

2,99

124 GHN1N110

u

Tira LED de 10 m de llarg, per
exterior, amb grau de protecció
IP-67,
tensió
24
V,
flux
lluminós 70 lumen, temperatura
de color 3000 K, potencia 5W/m,
vida
útil
>=
80000
h,
col·locada
sobre
perfil,
totalment muntada i provada

175,85

62,000

10.902,70

4,88

125 GHN1N120

u

Suministri i instal·lació de
perfil de tira LED en alumini
anodizat mes difusor opalino,
de montatge
superficial
per
exterior.

44,42

240,000

10.660,80

4,77

126 GHTAN010

u

Suministre i implementació de
sistema de regulación DALI per
control de lluminaries

2.119,66

1,000

2.119,66

0,95

127 GHTAN020

u

Suministre
i
instalació
cable per a bus DALI

1,50

1.000,000

1.500,00

0,67

8,54

116 GGC1N015

DESCRIPCIÓ

120 GGF2N020

de

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

19

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Mà d'obra
per
conservació
instal·lacions

a neteja
i
de
les

22,46

8,000

179,68

0,08

129 K21G2011

m

Arrencada puntual de tubs i
accessoris
d'instal·lació
elèctrica
superficial,
amb
mitjans
manuals
i
càrrega
manual sobre camió o contenidor

1,04

1.500,000

1.560,00

0,70

130 K21GU025

u

Desmuntatge per a substitució
d'armari mural metàl·lic o de
material
sintètic,
de mides
entre
300x300x250
mm
i
1000x1000x300 mm, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

51,90

2,000

103,80

0,05

Arrencada de caixa de derivació
muntada
superficialment,
quadrada, rectangular o rodona,
metàl·lica
o
de
material
sintètic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2,51

Arrencada de llumenera interior
instal·lada superficialment, a
una alçària > 3 m, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

3,11

Suministri i instal·lació de
font d'alimentación LED AC-DC.
per a suministri de tensión o
corrient necesaria per a un
óptim
funcionament
de
dispositivos led. Amb corrent
nominal de salida de 700 mA i
IP65. Totalment muntat, provat
i en servei.

72,50

132 K21H1211

133 KHV3N010

u

u

301,000

300,000

62,000

755,51

933,00

4.495,00

0,34

Obertura de regata en paret de
maçoneria, amb mitjans manuals
i tapada amb morter de ciment
1:4

14,28

30,000

428,40

0,19

135 SE12S020

m

Desmuntatge
d'un
circuit
de
cable trenat sobre suports fins
a secció RZ 3x150/80mm2 Al
0,6/1kV, inclòs desconnexió de
puntes
del
cable,
identificació,
transport
a
magatzem o a abocador.

2,90

100,000

290,00

0,13

Subministrament i col·locació
dins de rasa de plaques de PE
per a senyalització i protecció
d'un
circuit
de
cables
subterranis segons normativa de
la companyia
de distribució
elèctrica.

2,30

256,100

589,03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

IMPORT

%

Subministrament i instal·lació
de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la
interior
i
corrugada
l'exterior,
de
110
mm
de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador
de
la
flama,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
subterrànies,
inclosa
part
proporcional d'accessoris.

3,09

158,000

488,22

0,22

138 SEA4N010

u

Subministrament
i
muntatge
d'empalmament
termoretràctil
per a circuit RV 4x1x70mm2 + TT
0,6/1 kV de baixa tensió.

38,00

1,000

38,00

0,02

139 SEA4N020

u

Subministrament
i
muntatge
d'empalmament
termoretràctil
per a circuit RV 4x1x16mm2 + TT
0,6/1 kV de baixa tensió.

34,00

1,000

34,00

0,02

140 SEA4S010

u

Subministrament
d'empalmament
per a circuit
0,6/1 kV + TT

i
muntatge
termoretràctil
RV 4x1x50mm2

35,55

2,000

71,10

0,03

141 SEA6N040

u

Conversió aèria/subterrània de
línia
de
baixa
tensió,
en
suport,
inclòs
el
subministrament
de
tub
de
protecció,
caputxó,
resines,
abraçadores, suports de cables
i empalmament
de conductors
fins a secció RZ 3x150/80mm2
0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2
0,6/1kV, muntada.

325,88

3,000

977,64

0,44

142 XPALEG01

pa

Partida
alçada
d'abonament
íntegre per a la legalització
de
la
instal·lació
de
BT,
incloses
les
taxes
de
l'Administració i la inspecció
inicial.

2.500,00

1,000

2.500,00

1,12

143 XPAXN002

pa

Partida
alçada
de
mesures
correctores mediambientals.

156,62

1,000

156,62

0,07

144 XPAXN010

pa

Partida
integre
residus

de cobrament
la gestió de

2.266,87

1,000

2.266,87

1,02

145 XPAXN030

pa

Partida
Alçada
de cobrament
íntegre per a Seguretat i Salut
a l’obra

4.679,18

1,000

4.679,18

2,10

146 XPAXN070

pa

Partida alçada a justificar per
a
contingència
d'obres
no
avaluables
en
el
present
projecte, a causa de possibles
defectes no detectables durant
la redacció del projecte

6.066,09

1,000

6.066,09

2,72

0,26

alçada
per a

TOTAL:

EUR

AMIDAMENT

m

2,01

m

m

20

137 SE51S010

0,42

134 KY011A1A

136 SE21S010

NUM. CODI

%

h

u

Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

128 HQUZM000

131 K21GZ022

Data: 16/01/20

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

223.301,63 100,00

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

DOC. 4 PRESSUPOST

AMIDAMENT

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS

Data: 16/01/20
01
01
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

Pàg.:

AMIDAMENTS

1

PRESSUPOST CTN 1801098
EXECUCIÓ DE NOVA RASA
RASA EN CALÇADA

1

Data: 16/01/20

Zona presa(densitat x amplada x profun
x longitud)

0,099

0,400

0,050

Pàg.:
107,000

TOTAL AMIDAMENT
NUM. CODI
1

G219U040

UA
m2

PREU

DESCRIPCIÓ

6

4,70 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

G9J1U010

1

Tipus

Zona presa (C=longitud, D=amplada)

[C]

106,500

[D]

[E]

[F]

0,400

G222U102

m3

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

7

Zona presa 1 i 2 (C=longitud,
D=amplada, E=profunditat)

44,000

0,400

1,060

18,656 C#*D#*E#*F#

2

Zona presa 3,4,5 (C=longitud,
D=amplada, E=profunditat)

62,000

0,400

0,840

20,832 C#*D#*E#*F#

3

Zona poblat (C=longitud, D=amplada,
E=profunditat)

36,200

0,400

0,790

11,439 C#*D#*E#*F#

G228U010

m3

G921U020

m3

8
50,927

Tipus

4,54 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Zona presa 1 i 2 (C=longitud,
D=amplada, E=profunditat)

44,000

0,400

0,340

5,984 C#*D#*E#*F#

2

Zona presa 3,4,5 (C=longitud,
D=amplada, E=profunditat)

62,000

0,400

0,340

8,432 C#*D#*E#*F#

3

Zona poblat (C=longitud, D=amplada,
E=profunditat)

36,200

0,400

0,390

5,647 C#*D#*E#*F#

1

Tipus

Zona presa(densitatx0,043 x amplada x
profun x longitud)

[C]

2,300

[D]

0,400

[E]

0,050

[F]

107,000

TOTAL AMIDAMENT

9

20,063

TOTAL

G9HA0010
Num. Text

t

[D]

[E]

[F]

10

Tipus

[D]

[E]

[F]

Fórmula

EUR

Fórmula

3,520 C#*D#*E#*F#

2

Zona presa 3,4,5 (C=longitud,
D=amplada, E=profunditat)

62,000

0,400

0,200

4,960 C#*D#*E#*F#

3

Zona poblat (C=longitud, D=amplada,
E=profunditat)

36,200

0,400

0,200

2,896 C#*D#*E#*F#

G450U040

m3

11,376

85,39 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Zona presa 1 i 2 (C=longitud,
D=amplada, E=profunditat)

44,000

0,400

0,470

8,272 C#*D#*E#*F#

2

Zona presa 3,4,5 (C=longitud,
D=amplada, E=profunditat)

62,000

0,400

0,250

6,200 C#*D#*E#*F#

3

Zona poblat (C=longitud, D=amplada,
E=profunditat)

36,200

0,400

0,200

2,896 C#*D#*E#*F#

SE21S010

m

17,368

2,30 Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables
subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Zona presa

106,500

106,500 C#*D#*E#*F#

2

Zona poblat

40,000

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

FG22TD1K

m

4,922

TOTAL

TOTAL

0,200

TOTAL AMIDAMENT

4,922 C#*D#*E#*F#

42,600

0,400

Fórmula

461,04 Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
[C]

Fórmula

44,000

Num. Text

5

[C]

TOTAL AMIDAMENT

34,84 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text

TOTAL

42,600 C#*D#*E#*F#

Zona presa 1 i 2 (C=longitud,
D=amplada, E=profunditat)

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
t

[F]

1

Num. Text

1

G9H1U612

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

4

[D]

0,400

19,88 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
3

[C]

106,500

TOTAL AMIDAMENT

42,600

TOTAL

0,212

Fórmula

6,67 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text

Tipus

Zona presa (C=longitud, D=amplada)

42,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

0,212 C#*D#*E#*F#

0,50 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num. Text
1

Num. Text

m2

2

146,500

2,36 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Tram ''1'' de calçada zona presa

32,000

1,000

32,000 C#*D#

2

Tram ''3'' de calçada zona presa

7,000

1,000

7,000 C#*D#

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS

Data: 16/01/20

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
11

FG22TH1K

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

32,000

2,000

64,000 C#*D#

2

Tram ''2'' de calçada zona presa

12,000

2,000

24,000 C#*D#

3

Tram ''4'' de calçada zona presa

15,000

1,000

15,000 C#*D#

4

Tram ''5'' de calçada zona presa

27,000

1,000

27,000 C#*D#

FG22TP1K

m

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

32,000 C#*D#

2

Tram ''2'' de calçada zona presa

12,000

1,000

12,000 C#*D#

3

Tram ''3'' de calçada zona presa

7,000

1,000

7,000 C#*D#

4

Tram ''4'' de calçada zona presa

15,000

1,000

15,000 C#*D#

5

Tram ''5'' de calçada zona presa

27,000

1,000

27,000 C#*D#

6

Zona lavabos zona presa

10,000

1

Tipus

Zona poblat (C=long, D=quantitat tubs)

[C]

40,000

[E]

[F]

2,000

01
01
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
G222U102

UA
m3

Fórmula

80,000

Tipus

0,540

2,592 C#*D#*E#*F#

m

13,51 Reblert amb sorra de riu rentada en el fons de la rasa.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

[E]

[F]

TOTAL

1

Zona presa (C=longitud, D=amplada,
E=profunditat)

58,000

0,400

0,740

17,168 C#*D#*E#*F#

2

Zona casa administració (C=longitud,
D=amplada, E=profunditat)

12,000

0,400

0,740

3,552 C#*D#*E#*F#

0,400

0,200

4,640 C#*D#*E#*F#

2

Zona casa administració (C=longitud,
D=amplada, E=profunditat)

12,000

0,400

0,200

0,960 C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Zona presa

58,000

58,000 C#*D#*E#*F#

2

Zona casa administracio

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#
70,000

2,36 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

m

Tipus

Tram ''3'' de terreny

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

TOTAL

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
20,000

3,11 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

m

Tipus

[C]

1

Tram ''2'' de terreny

13,000

2

Tram ''5'' de terreny

12,000

[D]

[E]

[F]

2,000

01

TOTAL

Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EUR

5,600

2,30 Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables
subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

m

Num. Text

OBRA

Fórmula

58,000

FG22TH1K

Fórmula

TOTAL

Zona presa (C=longitud, D=amplada,
E=profunditat)

TOTAL AMIDAMENT

[D]

15,120

1

FG22TD1K

6

[C]

0,400

1

6,67 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text

12,000

Num. Text

DESCRIPCIÓ

Fórmula

Zona casa administració (C=longitud,
D=amplada, E=profunditat)

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL

2

SE21S010

PRESSUPOST CTN 1801098
EXECUCIÓ DE NOVA RASA
RASA EN TERRENY
PREU

[F]

12,528 C#*D#*E#*F#

Num. Text

93,000

TOTAL

[E]

0,540

TOTAL AMIDAMENT

80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[D]

0,400

C#*D#

[D]

[C]

58,000

Num. Text

3,09 Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió
de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

Num. Text

Tipus

Zona presa (C=longitud, D=amplada,
E=profunditat)

G228N010

4

20,720

1

Fórmula

32,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

3

4

4,54 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

TOTAL AMIDAMENT

Tram ''1'' de calçada zona presa

m

m3

130,000

1

SE51S010

G228U010

Num. Text

5,71 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada
Tipus

2

Fórmula

Tram ''1'' de calçada zona presa

Num. Text

13

TOTAL

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL AMIDAMENT

Data: 16/01/20

39,000

3,11 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

Num. Text

12

AMIDAMENTS

3

38,000

PRESSUPOST CTN 1801098
EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS

Data: 16/01/20
01
03

CAPÍTOL
TITOL 3

Pàg.:

AMIDAMENTS

5

EXECUCIÓ DE NOVA RASA
RASA EN VORERA

1

G222U102

UA
m3

PREU

1

SE21S010

m

Num. Text

Tipus

Zona poblat (C=longitud, D= amplada,
E=profunditat).

[C]

39,600

[D]

0,400

[E]

[F]

0,790

Tipus

Zona poblat

G219U030

m2

1

Tipus

Zona poblat (C=longitud, D= amplada)

[C]

39,600

[D]

[E]

[F]

0,400

8

3

G9E1U020

m2

1

Tipus

Zona poblat (C=longitud, D= amplada)

[C]

39,600

[D]

[E]

[F]

0,400

SE51S010

4

G228U010

m3

1

1

Tipus

Zona poblat (C=longitud, D= amplada,
E=profunditat).

[C]

39,600

[D]

0,400

[E]

[F]

0,350

G921U020

m3

TOTAL

1

Tipus

Zona poblat (C=longitud, D= amplada,
E=profunditat).

[C]

39,600

[D]

0,400

[E]

[F]

0,200

G450U040

m3

Fórmula

1

1

FDKZHBB4

Zona poblat (C=longitud, D= amplada,
E=profunditat).

[C]

39,000

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

[C]

39,600

[D]

0,400

[E]

0,200

78,000

PREU

DESCRIPCIÓ

u

63,72 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Zona presa

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

2

Zona poblat

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

3

Zona Casa Adm

2,000

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

4

Camí d'acces a la presa

1,000

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

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
FDKZHJB4

u

Num. Text

Fórmula

21,000

125,58 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Zona presa

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

2

Zona poblat

1,000

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

Tipus

Fórmula

UA

5,544

TOTAL

TOTAL

78,000 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST CTN 1801098
EXECUCIÓ DE NOVA RASA
ARQUETES

Num. Text

15,840

3,168

3

FDKZN001

85,39 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text

39,600

3,168 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

01
01
04

NUM. CODI

19,88 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text

Tipus

Zona poblat (C=long, D=quantitat tubs)

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

15,840

2

5

39,600 C#*D#*E#*F#

5,544 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

Fórmula

4,54 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

Num. Text

TOTAL

3,09 Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió
de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

m

15,840 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL

30,66 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

Num. Text

[E]

12,514

15,840 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3,168

Fórmula

6,17 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text

[D]

39,600

Num. Text

2

[C]

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL

12,514 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

6

2,30 Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables
subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

DESCRIPCIÓ

6,67 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

NUM. CODI

Data: 16/01/20

[F]

TOTAL

u

4,000

83,70 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis amb pica de connexió a terra, recolzada, pas lliure de
370x370 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Piqueta de connexió a terra d'acer i
recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm.

Fórmula
Num. Text

3,168 C#*D#*E#*F#

1

EUR

Aparcament zona final de la coronació

Tipus

[C]

3,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS
2

Data: 16/01/20

Zona jardins + aparcament

Pàg.:

01
02

NUM. CODI
1

EG312N24

8,000

3

EG15T532

u

DESCRIPCIÓ

m

13,49 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 30 x
1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

01
04

OBRA
CAPÍTOL

PREU

[C]

72,000

[D]

[E]

[F]

1,200

TOTAL

NUM. CODI
1

Fórmula

F21H1A41

86,400

K21GU025

PREU

u

151,93 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text

DESCRIPCIÓ

Tipus

Num. Text
1

Tipus

Quadre d'indicadors

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG13N010

u

Tipus

Quadre d'indicadors

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
03

NUM. CODI

UA

2

TOTAL

EG312654

m

h

AMIDAMENT DIRECTE
3

Fórmula

EG312352

m

Tipus

1

Suminstrament electric lavabos publics

[C]

[D]

[E]

[F]

40,000

TOTAL

m

GHN1N001

u

Fórmula

1

suminstrament electric lavabos publics

Tipus

[C]

30,000

[D]

[E]

[F]

Tipus

FHM3N001

Fórmula

[C]

[D]

EUR

[E]

[F]

8,000

TOTAL

Fórmula

15,000

u

TOTAL

Fórmula

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

259,62 Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 3.5 m d'alçària i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
05

TOTAL

Fórmula

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

OBRA
CAPÍTOL

30,000 C#*D#*E#*F#

21,000

15,000 C#*D#*E#*F#

1,000

Num. Text

40,000

TOTAL

[F]

TOTAL AMIDAMENT
5

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

Fórmula

1.488,90 Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos i acer innoxidable, amb grau de protecció IP-66 i IK10, un
dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 13 W de potència total, flux lluminós 2300 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

8,70 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

Num. Text

[E]

TOTAL AMIDAMENT

1

EG21H91J

[D]

1,000

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
2

[C]

15,000

1

4

TOTAL

4,73 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text

DESCRIPCIÓ

Tipus

[F]

22,46 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

6,00 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text

[E]

21,000 C#*D#*E#*F#

1,000

PRESSUPOST CTN 1801098
NOU SUMINISTRAMENT ELECTRIC LAVABOS PUBLICS
PREU

HQUZM000

1

1

[D]

TOTAL AMIDAMENT

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

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

207,61 Trasllat i muntatge del quadre de senyals a nova ubicació. Totalment muntat, provat i en funcionament.

Num. Text
1

TOTAL

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

3

[C]

21,000

51,90 Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i
1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

u

6,000

PRESSUPOST CTN 1801098
ACTUACIONS EN L'ACCÉS I CAMÍ D'ACCÉS A LA PRESA

1

2

30,000

UA

86,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

16,69 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

UA

nou cable

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST CTN 1801098
TRASLLAT QUADRE INDICADORS

Num. Text
1

Data: 16/01/20

5,000 C#*D#*E#*F#

5,000
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

AMIDAMENTS

7

1,000

PRESSUPOST CTN 1801098
ENLLUMENAT EXTERIOR: JARDINS, ED.AUXI., APARCAMENT

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS
NUM. CODI
1

EG312354

UA
m

Num. Text
1

Data: 16/01/20
PREU

Pàg.:

AMIDAMENTS

9

DESCRIPCIÓ

Num. Text

4,76 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

iluminació zona jardins

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

TOTAL

m

Num. Text
1

Iluminació zona lavabos publics

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

EG15T532

u

Zona aparcament i ed. auxiliars

GHN1N003

u

TOTAL

1

Tipus

Aparcament i zona ed. auxiliars

[C]

EHQLN001

u

Num. Text

[D]

[E]

[F]

12,000

Zona aparcament final de la coronació

2

Zona aparcament i ed. auxiliars

[C]

20,000

9

GHN1N002

TOTAL

[D]

[E]

[F]

TOTAL

4,000
2,000

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

3

Aparcament final coronació

1,000

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

[C]

[D]

[E]

[F]

1

7,000

TOTAL

u

[F]

EG21HA1J

Fórmula

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
13,000 C#*D#*E#*F#
16,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

PRESSUPOST CTN 1801098
ENLLUMENAT EXTERIOR AL CORONAMENT
REFORMA ENLLUMENAT CORONAMENT

UA

PREU

m

10,88 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

Num. Text

Fórmula

TOTAL

13,000

1,000

01
06
01

NUM. CODI

DESCRIPCIÓ

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

CORONACIÓ MUR

500,000

500,000 C#*D#*E#*F#

2

CORONACIÓ BARANA

600,000

600,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1.100,000

2,000
2

FHM3N001

Tipus

Jardins i embarcador

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

7

22,000

98,66 Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200
lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

u

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

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

2,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

769,94 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum assimètrica
extensiva, de 61.0 W de potència, flux lluminós de 4950 lm, temperatura 4000 K, amb equip elèctric regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP65 i IK10, col·locat en façana.
Tipus

Zona jardins i embarcador

[D]

4,000

Num. Text

Fórmula

Aparcament

1

Tipus

aparcament final coronació

EHT1B010

1

Façana edificis auxiliars

Num. Text

[C]

TOTAL AMIDAMENT

12,000

2

u

9,000 C#*D#*E#*F#

417,17 Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb grau de protecció IP-66 i IK08, un dispositiu
d'alimentació i control regulable de 37.3 W de potència total, flux lluminós 3710 lumen, temperatura de color 4000 K, vida
útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe II, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

Fórmula

1

EHQLN002

u

Num. Text

3,000

12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

Fórmula

13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

678,80 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum assimètrica
extensiva, de 53.0 W de potència, flux lluminós de 3710 lm, temperatura 4000 K, amb equip elèctric regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP65 i IK10, col·locat en façana.
Tipus

TOTAL

9,000

151,93 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

TOTAL AMIDAMENT
5

Tipus

1

Fórmula

10
Num. Text

[F]

10

417,17 Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb grau de protecció IP-66 i IK08, un dispositiu
d'alimentació i control regulable de 28.7 W de potència total, flux lluminós 2920 lumen, temperatura de color 4000 K, vida
útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe II, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

Num. Text

1

F21H1A41

u

50,000

16,69 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

4

[E]

13,000

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

Zona aparcament final de la coronació

2

[D]

TOTAL AMIDAMENT

5,37 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment
Tipus

1

[C]

Fórmula

8

EG21H71J

Tipus

Pàg.:

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

Data: 16/01/20

259,62 Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 3.5 m d'alçària i 0.5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
EUR

EG312564

m

7,25 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS

Data: 16/01/20

Num. Text
1

Tipus

QGBT - CORONACIÓ PRESA MUR +
APARCAMENTS + JARDI OFICINES

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

600,000

EG312574

m

1

Tipus

QGBT - CORONACIÓ PRESA BARANA
+ APARCAMENTS + JARDI OFICINES

[C]

[D]

[E]

[F]

750,000

EG32N001

m

[C]

[D]

[E]

[F]

2

QGBT - CORONACIÓ PRESA MUR +
APARCAMENTS + JARDI OFICINES

600,000

600,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

u

GHTAN010

u

GHN1N120

u

TOTAL

[C]

[D]

[E]

[F]

60,000

EG15N001

u

14

KY011A1A

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

60,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

SEA6N040

01
07

1

Cada 2,5 m

30,000

DESCRIPCIÓ

u

325,88 Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport, inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó,
resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ 3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV
3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada.

m

1,000

32,38 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

44,42 Suministri i instal·lació de perfil de tira LED en alumini anodizat mes difusor opalino, de montatge superficial per exterior.
AMIDAMENT DIRECTE

Num. Text

Fórmula

PRESSUPOST CTN 1801098
DESDOBLAMENT DE L'ESCOMESA ELÈCTRICA CASA ADMINIST

AMIDAMENT DIRECTE
EG3125A4

TOTAL

PREU

2.119,66 Suministre i implementació de sistema de regulación DALI per control de lluminaries
2

60,000

UA

1.000,000

1,000

Fórmula

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

23,000

NUM. CODI

TOTAL

60,000 C#*D#*E#*F#

30,000

1

62,000

60,000

14,28 Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

m

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

16,69 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-67, muntada superficialment

Num. Text

Fórmula

TOTAL

60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

AMIDAMENT DIRECTE
9

Tipus

Tub rigid driver a tira led

1

1,50 Suministre i instalació de cable per a bus DALI
AMIDAMENT DIRECTE

8

1

1.350,000

72,50 Suministri i instal·lació de font d'alimentación LED AC-DC. per a suministri de tensión o corrient necesaria per a un óptim
funcionament de dispositivos led. Amb corrent nominal de salida de 700 mA i IP65. Totalment muntat, provat i en servei.
AMIDAMENT DIRECTE

GHTAN020

1,000

6,77 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

Num. Text

23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

m

TOTAL AMIDAMENT

151,93 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

23,000

u

GG21T81J

Num. Text

1

KHV3N010

AMIDAMENT DIRECTE

13

Tipus

62,000

98,66 Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200
lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

u

Fórmula

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

Num. Text

6

TOTAL

750,000

u

EHT1B010

750,000

QGBT - CORONACIÓ PRESA BARANA
+ APARCAMENTS + JARDI OFICINES

F21H1A41

12

175,85 Tira LED de 10 m de llarg, per exterior, amb grau de protecció IP-67, tensió 24 V, flux lluminós 70 lumen, temperatura de
color 3000 K, potencia 5W/m, vida útil >= 80000 h, col·locada sobre perfil, totalment muntada i provada

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
5

11

12

Tipus

u

AMIDAMENT DIRECTE

3,49 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada , amb designació H07V-U, unipolar, de secció 1 x 16 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en tub, color verd-groc per a utilització de presa de terres.

Num. Text

GHN1N110

600,000

TOTAL

Pàg.:

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

TOTAL AMIDAMENT
4

10

9,65 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text

Data: 16/01/20

Fórmula

600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

AMIDAMENTS

11

Tipus

[C]

120,000

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

30,000

Fórmula

240,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

240,000
EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS
3

EG1PN010

u

Data: 16/01/20

Pàg.:

488,15 Suministrament i instal·lació de caixa de protecció i mesura CPM, de fins a 63 A d'intensitat, per 2 comptadors trifàsics,
instal·lada en l'interior de fornícula mural. Formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de
mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per
l'empresa subministradora. Segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus
de protecció IP 43 segons UNE 20324 i IK 09 segons UNE-EN 50102.
AMIDAMENT DIRECTE

4

EG1N220F

u

EG21HA1H

m

EG21H81H

m

EG380A02

m

EGD1322E

u

EY031000

u

Num. Text

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

2

Fins caixa de protecció de casa annexa

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

EG21291H

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

[E]

[F]

40,000

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

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

01
08
01

EG146J01

EG41T49H

EG42439H

TOTAL

UA

PREU

u

72,66 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de catorze mòduls i encastada

u

u

DESCRIPCIÓ

Forjat casa administració

1,000

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

Forjat casa annexa

1,000

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

4

EG42429H

u

EY03D000

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

1

108,03 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

TOTAL

5

EG415D99

u

Fórmula

39,78 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

Num. Text

m

7,22 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

3,000
6

EG312562

4,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

1,000

2,000

31,88 Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350
mm de fondària
Tipus

1,000

105,58 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE
10

1,000

51,84 Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina
d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE

Fórmula

2

60,000

PRESSUPOST CTN 1801098
REFORMA INSTAL·LACIÓ CASA D'ADMINISTRACIO I ANNEXA
CASA ADMINISTRACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
3

1,000

Fórmula

per camara bufa fins casa annexa

NUM. CODI

2

3,000

TOTAL

per camara bufa fins casa administració

AMIDAMENT DIRECTE

1

TOTAL AMIDAMENT

[D]

2

7,88 Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
Tipus

[C]

TOTAL AMIDAMENT

1

2,000

60,000

1

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

14

4,33 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

m

32,76 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra
AMIDAMENT DIRECTE

9

40,000

11,16 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

8

1,000

6,87 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

7

Fins caixa de protecció de casa
administració

Num. Text

6,000

Pàg.:

1

10,96 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

6

12

1,000

Data: 16/01/20

TOTAL AMIDAMENT

403,90 Centralització de comptadors elèctrics vertical d'un mòdul, per a 2 comptadors monofàsics, muntada
AMIDAMENT DIRECTE

5

AMIDAMENTS

13

TOTAL

EG415D9B

u

40,31 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

Fórmula

EUR

6,000
EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS
7

EG415D9C

u

Num. Text

Data: 16/01/20

Pàg.:

41,17 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

EG415D9D

u

EG321124

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1.200,000

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1.400,000

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

100,000

m

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

400,000

1

EG222715

Num. Text
1

m

EG6S1000

EG6P1142

[C]

TOTAL

Fórmula

100,000 C#*D#*E#*F#

u

100,000

15,000

4,88 Segellat de mecanismes, amb escuma de poliuretà en aerosol
10,000

15,82 Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col·locada

u

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL

18

EG6P1144

AMIDAMENT DIRECTE
19

EG63D15R

u

AMIDAMENT DIRECTE

100,000

TOTAL

[D]

[E]

[F]

700,000

NUM. CODI
1

EG146J01

PREU

u

72,66 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de catorze mòduls i encastada

EG41T49H

u

400,000

TOTAL

PRESSUPOST CTN 1801098
REFORMA INSTAL·LACIÓ CASA D'ADMINISTRACIO I ANNEXA
CASA ANNEXA
DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
2

Fórmula

EG42439H

u

EUR

1,000

105,58 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

700,000

1,000

51,84 Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina
d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

3

5,000

UA

Fórmula

700,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
08
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

Fórmula

5,000

12,42 Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

1.400,000

TOTAL

5,000

17,60 Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col·locada

u

Fórmula

1,15 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Tipus

[F]

9,21 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

u

1.200,000

400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

[E]

AMIDAMENT DIRECTE
17

Fórmula

2,92 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en tub
Tipus

[D]

AMIDAMENT DIRECTE
16

100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EG321154

EG151212

1,35 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 4 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en tub

1

12

8,000

1.400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EG321144

[C]

100,000
TOTAL AMIDAMENT

1,15 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en tub

1

11

Tipus

1

15

16

1,22 Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,000

TOTAL

Pàg.:

1.200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EG321134

m

1,00 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en tub

1

10

EG222815

Data: 16/01/20

Num. Text

Fórmula

41,86 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

9

TOTAL

14

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

8

AMIDAMENTS

15

1,000
EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS
4

EG42429H

Data: 16/01/20

u

Pàg.:

108,03 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

5

EG415D99

u

EG415D9B

EG415D9C

EG312674

1

Tipus

Des de quadre comptadors fins
habitatge en us

01
09
02

NUM. CODI
1

5,000

41,17 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

u

AMIDAMENT DIRECTE
EG415D9D

u

EG134801

1,000

EG321134

m

EG151512

1

Tipus

Cable de terra endolls

[C]

[D]

[E]

[F]

200,000

EG321154

u

24,63 Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i encastada

u

Tipus

Cable de terra cuina

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

NUM. CODI

01
09
01
UA

[C]

[D]

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

275,000

1

4

EG21H71J

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

110,000

Fórmula

EG321124

m

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

250,000

6

EUR

EG321134

m

Fórmula

275,000

TOTAL

Fórmula

110,000

TOTAL

Fórmula

250,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

TOTAL

1,00 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en tub
Tipus

Instal·lació lluminaria interior

50,000

110,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

Fórmula

5,37 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

1

50,000

TOTAL

275,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST CTN 1801098
ACTUACIONS AL POBLAT
DERIVACIÓ INDIVIDUAL
PREU

[F]

1,22 Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Fórmula

200,000

TOTAL

[E]

50,000 C#*D#*E#*F#

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

m

1,000

14,05 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
Tipus

Num. Text

2,92 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

Num. Text
1

TOTAL

75,000

DESCRIPCIÓ

50,000

EG222811

Fórmula

PREU

200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

3

TOTAL

PRESSUPOST CTN 1801098
ACTUACIONS AL POBLAT
REFORMA INSTAL·LACIÓ HABITATGE

TOTAL AMIDAMENT

1,15 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en tub

Num. Text

[F]

UA

Num. Text

5,000

[E]

AMIDAMENT DIRECTE
2

18

75,000 C#*D#*E#*F#

41,86 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

9

[D]

75,000

1

8

[C]

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

2,000

Pàg.:

14,93 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

m

Num. Text

3,000

40,31 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

u

AMIDAMENT DIRECTE
7

1

Data: 16/01/20

39,78 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

6

AMIDAMENTS

17

250,000

1,15 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en tub
EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS

Data: 16/01/20

Num. Text
1

Tipus

Instal·lació preses de corrent,
rentavaillexes, PC bany, termo,
rentadora

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

400,000

EG321154

m

Num. Text

Fórmula

Tipus

400,000

13

EG424CJH

u

2,92 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2,
amb aïllament PVC, col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Cuina

100,000

100,000 C#*D#*E#*F#

2

Calefacció

100,000

100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

60,000

60,000 C#*D#*E#*F#

2

Desde quadre a garatge 2

60,000

60,000 C#*D#*E#*F#

3

Desde quadre a iluminació exterior

60,000

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

7,000

15

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

GG415AJF

u

[F]

TOTAL

EG4242JH

u

Fórmula

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

[C]

[D]

1,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

182,52 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

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

Fórmula

EG482145

u

3,000

2,000

148,99 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

17
TOTAL

EG621G93

u

Num. Text

7,000

11,57 Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Dormitori doble

2,000

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

2

Dormitori individual 1

2,000

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

3

Dormitori individual 2

2,000

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

4

Dormitori individual 3

2,000

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

TOTAL

1,000

Fórmula

8,000

Fórmula

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

12

[E]

1,000

1

43,49 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Tipus

1

[D]

176,59 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

Num. Text

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EG415F9D

u

180,000

TOTAL

[C]

21,92 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1

11

1,000

TOTAL AMIDAMENT

16

EG415A9B

EG4242JD

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL

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

1,000

1

21,73 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1

Tipus

Num. Text

Fórmula

Desde quadre a garatge 1

u

[F]

TOTAL AMIDAMENT

200,000

1

EG415A99

[E]

20

268,52 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1

4,76 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text

9

TOTAL

1

m

[D]

1,000

Num. Text

EG312354

[C]

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

8

Data: 16/01/20

1

400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL

AMIDAMENTS

19

18

2,000

EG621J93
Num. Text

80,88 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EUR

u

15,48 Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Vestíbul 2

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

2

Dormitori doble

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 16/01/20

Pàg.:
6,000

TOTAL AMIDAMENT
19

EG621193

u

1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Sala d'estar

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

2

Cuina

1,000

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

3

Bany

2,000

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

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

39,000

1

5,000

TOTAL

2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

EG414F9B

u

39,000

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

110,000

1

AMIDAMENT DIRECTE
TOTAL

4

EG42429H

u

1,000

TOTAL

5

Fórmula

EG4114JH

u

EG312334

m

01
09
03

NUM. CODI

UA

[C]

[D]

[E]

[F]

6

68,000

68,000 C#*D#*E#*F#

2

Línia endolls

68,000

68,000 C#*D#*E#*F#

3

Interior

40,000

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

EG6P1144

u

EG62B192

u

EG151211

u

EUR

EG21271H

m

2,000

5,86 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
AMIDAMENT DIRECTE

9

2,000

11,20 Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

8

176,000

17,60 Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col·locada
AMIDAMENT DIRECTE

DESCRIPCIÓ

Fórmula

Línia enllumenat

1,000

7

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST CTN 1801098
ACTUACIONS AL POBLAT
GARATGE
PREU

2,000

2,52 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

60,000

105,77 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

110,000

3,98 Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

m

AMIDAMENT DIRECTE
24

108,03 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

Num. Text

EY01132A

4,000

Fórmula

110,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

23

2,000

43,69 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

4,55 Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

m

2,000

45,39 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

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

EY011322

u

21,27 Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment

Num. Text

22

EG414F9D

22

79,67 Caixa de doble aïllament de policarbonat, de dimensions 448x280x160 mm amb porta, montada supercicialment. Nombre
de fileres:1; nombre de moduls 12.
Accessoris inclosos amb el envolvent 1 bloc de terminals 4 orificis
1 kit de marcat
1 placa per a control de polsador
1 tira de cables
1 bloc de terminals 16 orificis
1 suport de bloc de terminals

Fórmula

3

u

Pàg.:

39,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EGA12522

Data: 16/01/20

AMIDAMENT DIRECTE

11,54 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Num. Text

21

u

Fórmula

1

EG631153

EG12N010

11,34 Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Num. Text

20

AMIDAMENTS

21

6,000

3,23 Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS

Data: 16/01/20

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
10

EHB53751

u

AMIDAMENTS

23

1

36,000

67,03 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W de
potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau
de protecció IP65, muntada superficialment

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

TOTAL

Num. Text
1

NUM. CODI
1

F21H1A41

3

PREU

u

151,93 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
[C]

[D]

[E]

[F]

GG21T51J

m

1

Tipus

Enllumenat exterior problat

[C]

[D]

[E]

[F]

25,000

4

5

GG1A0639

u

GG415AJF

u

EG4R44D0

u

GG415D59

u

2,000

6

GG415A4B

u

7

EH61RH49

u

1,000

TOTAL

EGD1N010

u

NUM. CODI

UA

1,000

2,000

40,29 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1,000

107,47 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial
2,000

800,00 Mesurar i comprovar l’estat de la toma de terres, i realitzar l’informe.

Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE
9

25,000

PRESSUPOST CTN 1801098
REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE BOMBEIG I ETAPS
ESTACIÓ DE BOMBEIG
PREU

1,000

35,63 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE
8

1,000

56,32 Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18
mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

AMIDAMENT DIRECTE

EG380902

m

Num. Text

01
10
01

1,000

80,88 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

Fórmula

198,56 Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior, amb porta amb finestreta, fixat a
columna

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

4,30 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada
i muntat superficialment

Num. Text

TOTAL

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

AMIDAMENT DIRECTE

98,66 Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200
lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

u

[F]

1,000

Fórmula

678,80 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum assimètrica
extensiva, de 53.0 W de potència, flux lluminós de 3710 lm, temperatura 4000 K, amb equip elèctric regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP65 i IK10, col·locat en façana.

AMIDAMENT DIRECTE
4

TOTAL

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

AMIDAMENT DIRECTE
EHT1B010

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT

3

[D]

DESCRIPCIÓ

Tipus

u

[C]

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

EHQLN001

Quadre electric existent

2,000

UA

1

2

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST CTN 1801098
ACTUACIONS AL POBLAT
ENLLUMENAT EXTERIOR

Num. Text

24

51,90 Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i
1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Fórmula

2

01
09
04

u

Pàg.:

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

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

K21GU025

Data: 16/01/20

1

8,15 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Tipus

connexió equipotencial equips

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

10

EUR

GGD1322U

u

TOTAL

Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

1,000

50,000

32,69 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS

Data: 16/01/20

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
11

EG380A02

m

AMIDAMENTS

25

1,000

7

11,16 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment

EG380902

m

Pàg.:

Tipus

connexió equipotencial equips

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

EG4242JH

u

8

NUM. CODI
1

GG39D485

UA
m

Num. Text

AMIDAMENT DIRECTE

PREU

10

[C]

va entre suports 1 -2

10,000

2

va entre suports 2-3

3

va entre suport 1 i caseta

4

va entre suport 2 i caseta

[D]

[E]

[F]

SEA6N040

u

GGF24F91

u

18,000

1,200

21,600 C#*D#*E#*F#

4,000

1,200

4,800 C#*D#*E#*F#

4,000

1,200

4,800 C#*D#*E#*F#

5

GGF2N020

u

108,03 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

11

EH61RH49

43,200

01
10
03

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI

15,000

325,88 Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport, inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó,
resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ 3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV
3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada.

1

EH61RH49

UA

PREU

u

107,47 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

EGD1N010

u

AMIDAMENT DIRECTE
3

635,09 Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 2,5 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb dau de formigó

EG380902

m

EGD1N010

u

1,000

1

800,00 Mesurar i comprovar l’estat de la toma de terres, i realitzar l’informe.
AMIDAMENT DIRECTE

connexió equipotencial equips

2,000

800,00 Mesurar i comprovar l’estat de la toma de terres, i realitzar l’informe.

2,000

Num. Text

6

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
2

2,000

PRESSUPOST CTN 1801098
REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE BOMBEIG I ETAPS
ETAP ACTUAL

2,000

679,38 Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 4 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

107,47 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

u

AMIDAMENT DIRECTE

14,25 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
4

TOTAL

1,200

AMIDAMENT DIRECTE
3

u

6,34 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de secció 3 x 25 / 54,6
mm2, col·locat aeri
Tipus

m

EG42429H

30,000

32,69 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

u

AMIDAMENT DIRECTE

DESCRIPCIÓ

1

EG312582

GGD1322U

50,000

11,16 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment

m

PRESSUPOST CTN 1801098
REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE BOMBEIG I ETAPS
ETAP FUTURA

TOTAL AMIDAMENT
2

EG380A02

1,000
9

01
10
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

Fórmula

30,000

182,52 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

26

8,15 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text
1

AMIDAMENT DIRECTE

Data: 16/01/20

1,000

8,15 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

TOTAL

Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

50,000

1,000

EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS
4

GGD1322U

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

EG380A02

m

EG42429H

u

NUM. CODI

01
11
01
UA

EG1BNB52

u

30,000

1,000

PRESSUPOST CTN 1801098
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU
NOU QUADRE PER CONMUTACIO AMB GE
PREU

Data: 16/01/20

Pàg.:

28

24.748,00 Suministri i instal·lació de quadre electric per conmutació entre el GE i el QGBT per 4 lineas que alimenten el quadres de:
QCPAM1; QCPDM1; QCPDF1; QCPBD1
Format per:
4 Commutadors modulars motoritzats automatics amb comunicació 230/400 VAC:
- 2 de 4x40A
- 1 de 4x63A
- 1 de 4x100A
4 Platines de pontejat 4 pols 63 a 125A
4 tomes de tensió per les pletines (2 peces)
4 contattes auxiliars de 3 posicions
Display extern de control i visualització
1 Interruptor magnetotèrmic IV 40 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 50 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 100 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 32A
1 Interruptor de tall en carga de 40A
1Interruptor de tall en carga de 50A
1 Interruptor de tall en carga de 100A
1 Interruptor de tall en carga de 32A
2 Interruptors diferencials tetrapolar de 40A classe AC selectiu i sensibilitat 300mA.
1 Relé diferencial de 100A classe AC selectiu i sensibilitat 300mA.
1 Interruptor diferencial tetrapolar de 63A classe AC selectiu i sensibilitat 300mA.

1,000

108,03 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

1

11,16 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

6

AMIDAMENTS

27

32,69 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

u

AMIDAMENT DIRECTE
5

Pàg.:

Mes un sistema de control controlador:
- Tipus M340 Independent.
- Mòduls E/ S: 16 DI 24Vcc, 16 DO 24Vcc. Tots els senyals cablejades a bornes.
- Connexions: ModBus TCP / IP, Ethernet IP
- Inclou:
- Rack PLC de 8 posicions
- CPU gamma M340
- Mòduls d'E / S.
- Font d'alimentació
- Contactors 50 A, 100 A i 165 A.

DESCRIPCIÓ

Tot muntat en Armari de polièster de 1600x800x500 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment IP 67
Amb la part proporcional de accesoris per el seu correcte montatge i cablejat intern.
Instal·lat a la galeria d'acces a la presa, provat i en funcionament.
El preu inclou:
- Subministrament de materials
- Subministrament i muntatge en armari elèctric IP66
- programació PLC
- Disseny esquemes elèctrics
- Gestió de projecte.
- Posada en marxa ON Site

AMIDAMENT DIRECTE
2

EG6P2369

u

80,72 Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 125 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-67, col.locada
AMIDAMENT DIRECTE

3

EG312562

m

1,000

7,22 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

EUR

1,000

20,000

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS
4

SEA4N020

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

SEA4S010

SEA4N010

3

GGC1N021

Data: 16/01/20

u

Pàg.:

30

10.950,75 Suministre de enrotllador/desenrotllador motoritzat. Per a 1 mànega de 120 m. de longitud, amb una secció de 5x16 mm².
Amb una velocitat de enrotllat 20 m / min. Muntat sobre remolc amb llança amb enganxi per la seva arrossegament per
vehicle i homologat per circular per carretera.

u

1,000

Construït mitjançant perfils tubulars electrosoldats.
Accionament format per:
- Armari elèctric metàl·lic protecció IP 65.
- Convertidor de freqüència per a accionament motor.
- Alimentació a 220V AC.
- Potència instal·lada 1,1 Kw.
- Activació mitjançant comandament a distància de RF a 2 canals; o per dos polsadors situats a l'armari elèctric.

35,55 Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil per a circuit RV 4x1x50mm2 0,6/1 kV + TT

u

AMIDAMENT DIRECTE
6

AMIDAMENTS

29

34,00 Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil per a circuit RV 4x1x16mm2 + TT 0,6/1 kV de baixa tensió.

u

AMIDAMENT DIRECTE
5

Pàg.:

2,000

38,00 Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil per a circuit RV 4x1x70mm2 + TT 0,6/1 kV de baixa tensió.

Inclou certificat de cumpliment del RD 1215/97.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000
Num. Text

7

EG312672

14,89 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL AMIDAMENT
AMIDAMENT DIRECTE
EG3126A2

AMIDAMENT DIRECTE
9

EG3126B2

m

01
11
02

NUM. CODI
1

GGC1N010

EG312672

20,000

AMIDAMENT DIRECTE

01
11
03

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
1

PRESSUPOST CTN 1801098
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU
GRUP ELECTROGEN PORTATIL

u

PREU

DESCRIPCIÓ

2

19.061,72 Grup electrògen de construcció insonoritzat, de 33 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió,
accionament amb motor dièsel, amb quadre de control, instal·lat. Muntat sobre remolc amb llança amb enganxi per la seva
arrossegament per vehicle. Fins i tot 4 fixacions tipus Twist Lock per a les subjecció de el grup a el remolc. Homologat per
circular per carretera.
AMIDAMENT DIRECTE

2

97,80 Taxa de matriculació ordinària de vehicles excepte ciclomotors

u

m

EG6P1366

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

u

46,46 Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-67, col·locada

EG121E02

u

AMIDAMENT DIRECTE
3

EG628HI0

u

EG312664

m

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

01
12

EUR

UA

1,000

7,92 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

120,000

OBRA
CAPÍTOL

1,000

72,07 Commutador IV,tipus panell 63A muntat en armari
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

82,72 Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x360x210 mm i muntada superficialment

1,000

14,89 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

PRESSUPOST CTN 1801098
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU
PREPARACIÓ QUADRE BOMBES PER CONNEXIÓ GE

AMIDAMENT DIRECTE
UA

1,000

40,000

62,07 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 70
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

GGC1N015

43,76 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

m

Fórmula

20,000
4

8

TOTAL

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

10,000

PRESSUPOST CTN 1801098
RETIRADA INSTAL·LACIO ANTIGA INTERIOR PRESA
PREU

DESCRIPCIÓ

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS
1

K21G2011

Data: 16/01/20

Pàg.:

1,04 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

m

Num. Text

[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

1.500,000

1

K21GZ022

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

300,000

1

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

300,000

1

1

SE12S020

01
13
UA

PREU

m

K21GZ022

- Línea: ETAP FUTURA
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

300,000

I tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec
d'especificacions tècniques.

DESCRIPCIÓ

totalment muntat, inclou proves i posada en servei

2,90 Desmuntatge d'un circuit de cable trenat sobre suports fins a secció RZ 3x150/80mm2 Al 0,6/1kV, inclòs desconnexió de
puntes del cable, identificació, transport a magatzem o a abocador.

u

01
14

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

NUM. CODI
1

PRESSUPOST CTN 1801098
MODIFICACIÓ QGBT

01
15
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

XPAXN010

UA

PRESSUPOST CTN 1801098
PARTIDES ALÇADA
GESTIO DE RESIDUS
PREU

pa

DESCRIPCIÓ

2.266,87 Partida alçada de cobrament integre per a la gestió de residus
AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

UA

PREU

1,000

100,000

2,51 Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

PRESSUPOST CTN 1801098
RETIRADA DE CAIXA I LÍNIA AEREA EN ED.ANNEX

AMIDAMENT DIRECTE
2

- Línea: Enllumenat EMBARCDOR I JARDINS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

- Línea: SERVEIS PUBLICS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Fórmula

300,000

TOTAL

32

- Linea 2 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.

3,11 Arrencada de llumenera interior instal·lada superficialment, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

u

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

1.500,000

TOTAL

Pàg.:

7.519,68 Modificació del CGBT:
- Linea 1 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.

u

300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K21H1211

EG1AN010

2,51 Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

u

Num. Text

3

TOTAL

1

Data: 16/01/20

1.500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

AMIDAMENTS

31

1,000

DESCRIPCIÓ
01
15
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
1

EUR

XPALEG01

UA
pa

PRESSUPOST CTN 1801098
PARTIDES ALÇADA
LEGALITZACIÓ EN BT
PREU

DESCRIPCIÓ

2.500,00 Partida alçada d'abonament íntegre per a la legalització de la instal·lació de BT, incloses les taxes de l'Administració i la
inspecció inicial.

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

AMIDAMENTS

Data: 16/01/20
AMIDAMENT DIRECTE

01
15
03

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
1

XPAXN030

UA

NUM. CODI
1

XPAXN002

4.679,18 Partida Alçada de cobrament íntegre per a Seguretat i Salut a l’obra

01
15
04

PREU

pa

156,62 Partida alçada de mesures correctores mediambientals.

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE

01
15
05

NUM. CODI
1

XPAXN070

UA
pa

1,000

PRESSUPOST CTN 1801098
PARTIDES ALÇADA
MESURES CORRECTORES MEDIAMBIENTALS

UA

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

1,000

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

33

PRESSUPOST CTN 1801098
PARTIDES ALÇADA
SEGURETAT I SALUT
PREU

pa

Pàg.:

1,000

PRESSUPOST CTN 1801098
PARTIDES ALÇADA
ALTRES
PREU

DESCRIPCIÓ

6.066,09 Partida alçada a justificar per a contingència d'obres no avaluables en el present projecte, a causa de possibles defectes
no detectables durant la redacció del projecte
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

DOC. 4 PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS I

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

P- 1

EG121E02

u

Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x360x210 mm i muntada superficialment
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

82,72 €

P- 2

EG12N010

u

Caixa de doble aïllament de policarbonat, de dimensions 448x280x160 mm amb porta, montada
supercicialment. Nombre de fileres:1; nombre de moduls 12.
Accessoris inclosos amb el envolvent 1 bloc de terminals 4 orificis
1 kit de marcat
1 placa per a control de polsador
1 tira de cables
1 bloc de terminals 16 orificis
1 suport de bloc de terminals
(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

79,67 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 11

EG1AN010

UA
u

Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Modificació del CGBT:
- Linea 1 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.
- Linea 2 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.

P- 3

EG134801

u

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a
dotze mòduls i encastada
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

24,63 €

P- 4

EG13N010

u

Trasllat i muntatge del quadre de senyals a nova ubicació. Totalment muntat, provat i en
funcionament.
(DOS-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

207,61 €

72,66 €

P- 5

EG146J01

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a quatre fileres de catorze
mòduls i encastada
(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 6

EG151211

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

5,86 €

P- 7

EG151212

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment
(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

9,21 €

P- 8

EG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

14,05 €

P- 9

EG15N001

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-67, muntada
superficialment
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

16,69 €

P- 10

EG15T532

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

16,69 €

- Línea: SERVEIS PUBLICS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
- Línea: Enllumenat EMBARCDOR I JARDINS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
- Línea: ETAP FUTURA
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
I tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema
unifilar i plec d'especificacions tècniques.
totalment muntat, inclou proves i posada en servei
(SET MIL CINC-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

Pàg.:

2

PREU
7.519,68 €

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 12

EG1BNB52

UA
u

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Suministri i instal·lació de quadre electric per conmutació entre el GE i el QGBT per 4 lineas que
alimenten el quadres de: QCPAM1; QCPDM1; QCPDF1; QCPBD1

Pàg.:

3

PREU
24.748,00 €

Format per:
4 Commutadors modulars motoritzats automatics amb comunicació 230/400 VAC:
- 2 de 4x40A
- 1 de 4x63A
- 1 de 4x100A
4 Platines de pontejat 4 pols 63 a 125A
4 tomes de tensió per les pletines (2 peces)
4 contattes auxiliars de 3 posicions
Display extern de control i visualització
1 Interruptor magnetotèrmic IV 40 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 50 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 100 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 32A
1 Interruptor de tall en carga de 40A
1Interruptor de tall en carga de 50A
1 Interruptor de tall en carga de 100A
1 Interruptor de tall en carga de 32A
2 Interruptors diferencials tetrapolar de 40A classe AC selectiu i sensibilitat 300mA.
1 Relé diferencial de 100A classe AC selectiu i sensibilitat 300mA.
1 Interruptor diferencial tetrapolar de 63A classe AC selectiu i sensibilitat 300mA.
Mes un sistema de control controlador:
- Tipus M340 Independent.
- Mòduls E/ S: 16 DI 24Vcc, 16 DO 24Vcc. Tots els senyals cablejades a bornes.
- Connexions: ModBus TCP / IP, Ethernet IP
- Inclou:
- Rack PLC de 8 posicions
- CPU gamma M340
- Mòduls d'E / S.
- Font d'alimentació
- Contactors 50 A, 100 A i 165 A.
Tot muntat en Armari de polièster de 1600x800x500 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment IP
67
Amb la part proporcional de accesoris per el seu correcte montatge i cablejat intern.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

(VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)
P- 13

EG1N220F

u

Centralització de comptadors elèctrics vertical d'un mòdul, per a 2 comptadors monofàsics,
muntada
(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

403,90 €

P- 14

EG1PN010

u

Suministrament i instal·lació de caixa de protecció i mesura CPM, de fins a 63 A d'intensitat, per 2
comptadors trifàsics, instal·lada en l'interior de fornícula mural. Formada per una envoltant aïllant,
precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs
ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió,
bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa
subministradora. Segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN
60439-3, amb graus de protecció IP 43 segons UNE 20324 i IK 09 segons UNE-EN 50102.
(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

488,15 €

Pàg.:

4

NÚMERO

CODI

P- 15

EG21271H

m

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment
(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

3,23 €

P- 16

EG21291H

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

4,33 €

P- 17

EG21H71J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

5,37 €

P- 18

EG21H81H

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

6,87 €

P- 19

EG21H91J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

8,70 €

P- 20

EG21HA1H

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

10,96 €

P- 21

EG21HA1J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

10,88 €

P- 22

EG222715

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort
(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

1,15 €

P- 23

EG222811

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat
(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

1,22 €

P- 24

EG222815

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort
(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

1,22 €

P- 25

EG312334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

2,52 €

P- 26

EG312352

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

4,73 €

P- 27

EG312354

m

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

4,76 €

UA

Instal·lat a la galeria d'acces a la presa, provat i en funcionament.
El preu inclou:
- Subministrament de materials
- Subministrament i muntatge en armari elèctric IP66
- programació PLC
- Disseny esquemes elèctrics
- Gestió de projecte.
- Posada en marxa ON Site

Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ

PREU

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

Pàg.:

5

NÚMERO

CODI

P- 28

EG312562

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment
(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

7,22 €

P- 29

EG312564

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

7,25 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

9,65 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

14,25 €

P- 30

P- 31

EG312574

EG312582

UA

m

m

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 32

EG3125A4

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

32,38 €

P- 33

EG312654

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(SIS EUROS)

6,00 €

P- 34

EG312664

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

7,92 €

P- 35

EG312672

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

14,89 €

P- 36

EG312674

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

14,93 €

P- 37

EG3126A2

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

43,76 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

62,07 €

P- 38

EG3126B2

m

P- 39

EG312N24

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
multipolar, de secció 30 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

13,49 €

P- 40

EG321124

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
(UN EUROS)

1,00 €
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P- 41

EG321134

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

1,15 €

P- 42

EG321144

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

1,35 €

P- 43

EG321154

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

2,92 €

P- 44

EG32N001

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada , amb designació H07V-U, unipolar,
de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub, color verd-groc per a utilització de
presa de terres.
(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

3,49 €

P- 45

EG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

8,15 €

P- 46

EG380A02

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment
(ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

11,16 €

P- 47

EG4114JH

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

105,77 €

P- 48

EG414F9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

43,69 €

P- 49

EG414F9D

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

45,39 €

P- 50

EG415A99

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

21,73 €

P- 51

EG415A9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

21,92 €

P- 52

EG415D99

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

39,78 €

P- 53

EG415D9B

u

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

40,31 €

P- 54

EG415D9C

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(QUARANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

41,17 €
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EG415D9D

P- 56

EG415F9D
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u
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PREU

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

41,86 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

43,49 €

P- 57

EG41T49H

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

51,84 €

P- 58

EG42429H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CENT VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

108,03 €

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

176,59 €

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

182,52 €

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

105,58 €

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

268,52 €

P- 59

P- 60

P- 61

P- 62

EG4242JD

EG4242JH

EG42439H

EG424CJH

u

u

u

u

P- 63

EG482145

u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A,
bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

148,99 €

P- 64

EG4R44D0

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

56,32 €

P- 65

EG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
(ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

11,34 €

P- 66

EG621G93

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

11,57 €

P- 67

EG621J93

u

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

15,48 €
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P- 68

EG628HI0

u

Commutador IV,tipus panell 63A muntat en armari
(SETANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

72,07 €

P- 69

EG62B192

u

Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment
(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

11,20 €

P- 70

EG631153

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, encastada
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

11,54 €

P- 71

EG63D15R

u

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

12,42 €

P- 72

EG6P1142

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

15,82 €

P- 73

EG6P1144

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32 A i 200-250 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

17,60 €

P- 74

EG6P1366

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i 380-415 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-67, col·locada
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

46,46 €

P- 75

EG6P2369

u

Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 125 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-67, col.locada
(VUITANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

80,72 €

P- 76

EG6S1000

u

Segellat de mecanismes, amb escuma de poliuretà en aerosol
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P- 77

EGA12522

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

21,27 €

P- 78

EGD1322E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

32,76 €

P- 79

EGD1N010

u

Mesurar i comprovar l’estat de la toma de terres, i realitzar l’informe.
(VUIT-CENTS EUROS)

800,00 €

P- 80

EH61RH49

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
(CENT SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

107,47 €

P- 81

EHB53751

u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de
llargària, 17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment
(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

67,03 €

P- 82

EHQLN001

u

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució
de la llum assimètrica extensiva, de 53.0 W de potència, flux lluminós de 3710 lm, temperatura
4000 K, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP65 i IK10, col·locat en façana.
(SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

678,80 €

P- 83

EHQLN002

u

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució
de la llum assimètrica extensiva, de 61.0 W de potència, flux lluminós de 4950 lm, temperatura
4000 K, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP65 i IK10, col·locat en façana.
(SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

769,94 €
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P- 84

EHT1B010

u

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió
(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

98,66 €

P- 85

EY011322

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat
lliscat amb guix C6
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

4,55 €

P- 86

EY01132A

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment
1:4
(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

3,98 €

P- 87

EY031000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a
350 mm de fondària
(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

7,88 €

P- 88

EY03D000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150 mm
de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

31,88 €

P- 89

F21H1A41

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

151,93 €

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

63,72 €

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

125,58 €

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis amb pica de connexió a terra,
recolzada, pas lliure de 370x370 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter. Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 μm.

83,70 €

P- 90

P- 91

P- 92

FDKZHBB4

FDKZHJB4

FDKZN001

UA

u

u

u

DESCRIPCIÓ

PREU

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
P- 93

P- 94

P- 95

P- 96

P- 97

FG22TD1K

FG22TH1K

FG22TP1K

FHM3N001

G219U030

m

m

m

u

m2

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

2,36 €

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

3,11 €

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

5,71 €

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 3.5 m d'alçària i 0.5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

259,62 €

Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

6,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/01/20

Pàg.:

10

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 98

G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

4,70 €

P- 99

G222U102

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

6,67 €

P- 100

G228N010

m

Reblert amb sorra de riu rentada en el fons de la rasa.
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P- 101

G228U010

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P- 102

G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

85,39 €

P- 103

G921U020

m3

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

19,88 €

P- 104

G9E1U020

m2

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

30,66 €

P- 105

G9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

34,84 €

P- 106

G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P- 107

G9J1U010

m2

P- 108

GG1A0639

u

Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior, amb porta amb
finestreta, fixat a columna
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

198,56 €

P- 109

GG21T51J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

4,30 €

P- 110

GG21T81J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

6,77 €

P- 111

GG39D485

m

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar,
de secció 3 x 25 / 54,6 mm2, col·locat aeri
(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,34 €

P- 112

GG415A4B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

40,29 €

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

PREU

13,51 €

4,54 €

461,04 €

0,50 €

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

NÚMERO

CODI

P- 113

GG415AJF

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN
(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P- 114

GG415D59

u

P- 115

GGC1N010

u

UA

Pàg.:

11

P- 124

GHN1N110

u

Tira LED de 10 m de llarg, per exterior, amb grau de protecció IP-67, tensió 24 V, flux lluminós 70
lumen, temperatura de color 3000 K, potencia 5W/m, vida útil >= 80000 h, col·locada sobre perfil,
totalment muntada i provada
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

175,85 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

35,63 €

P- 125

GHN1N120

u

Suministri i instal·lació de perfil de tira LED en alumini anodizat mes difusor opalino, de montatge
superficial per exterior.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

44,42 €

P- 126

GHTAN010

u

Grup electrògen de construcció insonoritzat, de 33 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic,
de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control, instal·lat. Muntat sobre
remolc amb llança amb enganxi per la seva arrossegament per vehicle. Fins i tot 4 fixacions tipus
Twist Lock per a les subjecció de el grup a el remolc. Homologat per circular per carretera.
(DINOU MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

19.061,72 €

Suministre i implementació de sistema de regulación DALI per control de lluminaries
(DOS MIL CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 127

GHTAN020

u

Suministre i instalació de cable per a bus DALI
(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P- 128

HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 129

K21G2011

m

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor
(UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

1,04 €

P- 130

K21GU025

u

Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre
300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

51,90 €

P- 131

K21GZ022

u

Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona,
metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

2,51 €

P- 132

K21H1211

u

Arrencada de llumenera interior instal·lada superficialment, a una alçària > 3 m, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

3,11 €

P- 133

KHV3N010

u

Suministri i instal·lació de font d'alimentación LED AC-DC. per a suministri de tensión o corrient
necesaria per a un óptim funcionament de dispositivos led. Amb corrent nominal de salida de 700
mA i IP65. Totalment muntat, provat i en servei.
(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

72,50 €

P- 134

KY011A1A

m

Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

14,28 €

P- 135

SE12S020

m

Desmuntatge d'un circuit de cable trenat sobre suports fins a secció RZ 3x150/80mm2 Al 0,6/1kV,
inclòs desconnexió de puntes del cable, identificació, transport a magatzem o a abocador.
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

2,90 €

P- 136

SE21S010

m

Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un
circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.
(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

2,30 €

Taxa de matriculació ordinària de vehicles excepte ciclomotors
(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P- 117

GGC1N021

u

Suministre de enrotllador/desenrotllador motoritzat. Per a 1 mànega de 120 m. de longitud, amb
una secció de 5x16 mm². Amb una velocitat de enrotllat 20 m / min. Muntat sobre remolc amb
llança amb enganxi per la seva arrossegament per vehicle i homologat per circular per carretera.

PREU

97,80 €

10.950,75 €

Construït mitjançant perfils tubulars electrosoldats.
Accionament format per:
- Armari elèctric metàl·lic protecció IP 65.
- Convertidor de freqüència per a accionament motor.
- Alimentació a 220V AC.
- Potència instal·lada 1,1 Kw.
- Activació mitjançant comandament a distància de RF a 2 canals; o per dos polsadors situats a
l'armari elèctric.
Inclou certificat de cumpliment del RD 1215/97.
(DEU MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

32,69 €

P- 119

GGF24F91

u

Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 4 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb
dau de formigó
(SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

679,38 €

P- 120

GGF2N020

u

Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 2,5 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb
dau de formigó
(SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

635,09 €

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos i acer innoxidable, amb grau de
protecció IP-66 i IK10, un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 13 W de potència
total, flux lluminós 2300 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport
(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

1.488,90 €

P- 121

GHN1N001

u

12

80,88 €

u

u

Pàg.:

CODI
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P- 116

P- 118
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PREU

2.119,66 €

1,50 €

22,46 €

P- 122

GHN1N002

u

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb grau de protecció IP-66 i
IK08, un dispositiu d'alimentació i control regulable de 37.3 W de potència total, flux lluminós 3710
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe II, amb accessori
per fixar lateralment i acoblat al suport
(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

417,17 €

P- 137

SE51S010

m

Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.
(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

3,09 €

P- 123

GHN1N003

u

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb grau de protecció IP-66 i
IK08, un dispositiu d'alimentació i control regulable de 28.7 W de potència total, flux lluminós 2920
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe II, amb accessori
per fixar lateralment i acoblat al suport
(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

417,17 €

P- 138

SEA4N010

u

Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil per a circuit RV 4x1x70mm2 + TT 0,6/1
kV de baixa tensió.
(TRENTA-VUIT EUROS)

38,00 €

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/01/20

Pàg.:

13

NÚMERO

CODI

P- 139

SEA4N020

u

Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil per a circuit RV 4x1x16mm2 + TT 0,6/1
kV de baixa tensió.
(TRENTA-QUATRE EUROS)

34,00 €

P- 140

SEA4S010

u

Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil per a circuit RV 4x1x50mm2 0,6/1 kV +
TT
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

35,55 €

P- 141

SEA6N040

u

Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport, inclòs el subministrament de tub de
protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors fins a
secció RZ 3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada.
(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

325,88 €

UA

DESCRIPCIÓ

DESEMBRE 2019

JOSEP SECANELL
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
COL.LEGIAT NÚM. 8.396

PREU
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QUADRE DE PREUS II

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
EG121E02

UA
u

BG121E00
BGW12000

P- 2

EG12N010

u

BG12N010

BGW12000

P- 3

EG134801

u

BG134801

P- 4

P- 5

EG13N010

EG146J01

u

u

BG146J01
BGW14000

P- 6

EG151211

u

BG151211

P- 7

EG151212

u

BG151212
BGW15000

P- 8

EG151512
BG151512

u

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x360x210 mm i muntada
superficialment
Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x360x210 mm
Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament
Altres conceptes
Caixa de doble aïllament de policarbonat, de dimensions 448x280x160 mm
amb porta, montada supercicialment. Nombre de fileres:1; nombre de moduls
12.
Accessoris inclosos amb el envolvent 1 bloc de terminals 4 orificis
1 kit de marcat
1 placa per a control de polsador
1 tira de cables
1 bloc de terminals 16 orificis
1 suport de bloc de terminals
Caixa de doble aïllament de policarbonat, de dimensions 448x280x160 mm
amb porta, montada supercicialment. Nombre de fileres:1; nombre de moduls
12.
Accessoris inclosos amb el envolvent 1 bloc de terminals 4 orificis
1 kit de marcat
1 placa per a control de polsador
1 tira de cables
1 bloc de terminals 16 orificis
1 suport de bloc de terminals
Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament
Altres conceptes
Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible,
amb porta, per a dotze mòduls i encastada
Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible,
amb porta, amb dotze mòduls i per a encastar
Altres conceptes
Trasllat i muntatge del quadre de senyals a nova ubicació. Totalment muntat,
provat i en funcionament.
Altres conceptes
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a
quatre fileres de catorze mòduls i encastada
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a
quatre fileres de catorze mòduls i per a encastar
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució
Altres conceptes
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció
IP-40, encastada
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció
IP-40 i per a encastar
Altres conceptes
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció
IP-40, muntada superficialment
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció
IP-40 i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Altres conceptes
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40 i per a muntar superficialment

Pàg.:

1

PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

82,72 €
59,61000 €
6,81000 €
16,30 €

P- 9

CODI
BGW15000

UA

EG15N001

u

BG15N001
BGW15000

79,67 €

P- 10

EG15T532

u

BG151532
BGW15000
56,71000 €
P- 11

6,81000 €
16,15 €
24,63 €
18,97000 €
5,66 €
207,61 €
207,61 €
72,66 €
66,56000 €
1,40000 €
4,70 €
5,86 €
0,45000 €

EG1AN010

u

Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Altres conceptes
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-67, muntada superficialment
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-67 i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Altres conceptes
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65 i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Altres conceptes
Modificació del CGBT:
- Linea 1 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.
- Linea 2 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.
- Línea: SERVEIS PUBLICS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
- Línea: Enllumenat EMBARCDOR I JARDINS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
- Línea: ETAP FUTURA
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

5,41 €

I tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material
auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques.

9,21 €

totalment muntat, inclou proves i posada en servei

1,01000 €
0,35000 €
7,85 €
14,05 €
1,63000 €

Pàg.:

2

PREU
0,35000 €
12,07 €
16,69 €
4,99000 €
0,35000 €
11,35 €
16,69 €
4,99000 €
0,35000 €
11,35 €
7.519,68 €
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Modificació del CGBT:
- Linea 1 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.

Pàg.:

3

PREU
6.772,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 12

CODI
EG1BNB52

UA
u

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

4

PREU

Suministri i instal·lació de quadre electric per conmutació entre el GE i el
QGBT per 4 lineas que alimenten el quadres de: QCPAM1; QCPDM1;
QCPDF1; QCPBD1

24.748,00 €

Format per:
4 Commutadors modulars motoritzats automatics amb comunicació 230/400
VAC:
- 2 de 4x40A
- 1 de 4x63A
- 1 de 4x100A
4 Platines de pontejat 4 pols 63 a 125A
4 tomes de tensió per les pletines (2 peces)
4 contattes auxiliars de 3 posicions
Display extern de control i visualització
1 Interruptor magnetotèrmic IV 40 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 50 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 100 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 32A
1 Interruptor de tall en carga de 40A
1Interruptor de tall en carga de 50A
1 Interruptor de tall en carga de 100A
1 Interruptor de tall en carga de 32A
2 Interruptors diferencials tetrapolar de 40A classe AC selectiu i sensibilitat
300mA.
1 Relé diferencial de 100A classe AC selectiu i sensibilitat 300mA.
1 Interruptor diferencial tetrapolar de 63A classe AC selectiu i sensibilitat
300mA.

- Linea 2 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.
- Línea: SERVEIS PUBLICS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
- Línea: Enllumenat EMBARCDOR I JARDINS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
- Línea: ETAP FUTURA
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
I tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material
auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques.
Altres conceptes

Data: 16/01/20

Mes un sistema de control controlador:
- Tipus M340 Independent.
- Mòduls E/ S: 16 DI 24Vcc, 16 DO 24Vcc. Tots els senyals cablejades a
bornes.
- Connexions: ModBus TCP / IP, Ethernet IP
- Inclou:
- Rack PLC de 8 posicions
- CPU gamma M340
- Mòduls d'E / S.
- Font d'alimentació
- Contactors 50 A, 100 A i 165 A.

747,68 €

Tot muntat en Armari de polièster de 1600x800x500 mm, amb tapa fixa,
muntat superficialment IP 67
Amb la part proporcional de accesoris per el seu correcte montatge i cablejat
intern.
Instal·lat a la galeria d'acces a la presa, provat i en funcionament.
El preu inclou:
- Subministrament de materials
- Subministrament i muntatge en armari elèctric IP66
- programació PLC
- Disseny esquemes elèctrics
- Gestió de projecte.
- Posada en marxa ON Site

P- 13

EG1N220F
BG1N2200
BGW1N000

u

Sense descomposició

24.748,00 €

Centralització de comptadors elèctrics vertical d'un mòdul, per a 2 comptadors
monofàsics, muntada
Centralització de comptadors vertical d'un mòdul per a 2 comptadors
monofàsics
Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors
Altres conceptes

403,90 €
347,36000 €
24,45000 €
32,09 €

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 14

CODI
EG1PN010

UA
u

BG1PN010

BG21U112
BG21U162

P- 15

EG21271H

m

BG212710
BGW21000

P- 16

EG21291H

m

BG212910
BGW21000

P- 17

EG21H71J

m

BG21H710
BGW21000

P- 18

EG21H81H

BG21H810
BGW21000

m

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Suministrament i instal·lació de caixa de protecció i mesura CPM, de fins a 63
A d'intensitat, per 2 comptadors trifàsics, instal·lada en l'interior de fornícula
mural. Formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a
instal·lació encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió,
bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora. Segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció
IP 43 segons UNE 20324 i IK 09 segons UNE-EN 50102.
Caixa de protecció i mesura CPM, de fins a 63 A d'intensitat, per 2
comptadors trifàsics, formada per una envoltant aïllant, precintable,
autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels
raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de
mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la
derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora. Segons
UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3,
amb graus de protecció IP 43 segons UNE 20324 i IK 09 segons UNE-EN
50102.
Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris
Tub rígid de PVC de 160 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris
Altres conceptes
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes
Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment
Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

Pàg.:

5

PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

488,15 €
P- 19

EG21H91J

m

BG21H910
BGW21000

304,67000 €

P- 20

EG21HA1H

m

BG21HA10
2,48000 €
BGW21000
11,91000 €

169,09 €

P- 21

EG21HA1J

m

3,23 €
BG21HA10
BGW21000

0,72420 €

0,15000 €
2,36 €

P- 22

4,33 €

EG222715

m

BG222710

Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

6

PREU
Altres conceptes

2,58 €

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes

8,70 €

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

5,82420 €

0,15000 €
2,73 €
10,96 €

7,80300 €

0,15000 €
3,01 €
10,88 €

7,80300 €

0,15000 €
2,93 €
1,15 €

0,21420 €

0,94 €

1,62180 €
P- 23
0,15000 €
2,56 €

EG222811

m

BG222810

5,37 €

P- 24

EG222815

2,83560 €

m

BG222810

0,15000 €
2,38 €

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes
Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

1,22 €

0,27540 €

0,94 €
1,22 €

0,27540 €

0,94 €

6,87 €
P- 25

4,14120 €

0,15000 €

EG312334

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,52 €

1,66260 €

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 26

CODI

EG312352

UA

m

BG312350

P- 27

EG312354

m

BG312350

P- 28

EG312562

m

BG312560

P- 29

EG312564

m

BG312560

P- 30

EG312574

m

BG312570

P- 31

EG312582

m

BG312580

P- 32

EG3125A4

m

BG3125A0

P- 33

EG312654

m

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

7

PREU
Altres conceptes

0,86 €

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

4,73 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,56020 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 34

CODI
BG312650

EG312664

UA

m

BG312660

2,17 €
4,76 €

2,56020 €

P- 35

EG312672

m

BG312670

2,20 €
7,22 €

4,92660 €

P- 36

EG312674

m

BG312670

2,29 €
7,25 €

4,92660 €

P- 37

EG3126A2

m

BG3126A0

2,32 €
9,65 €

6,72180 €

P- 38

EG3126B2

m

BG3126B0

2,93 €
14,25 €

11,13840 €

P- 39

EG312N24

m

BG312N20

3,11 €
32,38 €

27,62160 €

4,76 €
6,00 €

P- 40

EG321124

BG321120

m

Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 30 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 30 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC,
col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC
Altres conceptes

Pàg.:

8

PREU
3,73320 €

2,27 €
7,92 €

5,56920 €

2,35 €
14,89 €

11,75040 €

3,14 €
14,93 €

11,75040 €

3,18 €
43,76 €

38,51520 €

5,24 €
62,07 €

54,73320 €

7,34 €
13,49 €

12,10740 €

1,38 €
1,00 €

0,21420 €
0,79 €

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 41

CODI
EG321134

UA
m

BG321130

P- 42

EG321144

m

BG321140

P- 43

EG321154

m

BG321150

P- 44

EG32N001

m

BG32N001

P- 45

EG380902

m

BG380900
BGW38000

P- 46

EG380A02

m

BG380A00
BGW38000

P- 47

EG4114JH

u

BG4114JH
BGW41000

P- 48

EG414F9B

BG414F9B

BGW41000

u

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC,
col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC,
col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC,
col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada , amb
designació H07V-U, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC,
col·locat en tub, color verd-groc per a utilització de presa de terres.
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-U, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC,
color verd-groc per a utilització de presa de terres.
Altres conceptes
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
Altres conceptes
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

Pàg.:

9

PREU
1,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 49

0,35700 €

CODI
EG414F9D

UA
u

BG414F9D

0,79 €
1,35 €

0,54060 €

BGW41000

P- 50

EG415A99

u

0,81 €
BG415A99

2,92 €

BGW41000
0,80580 €
2,11 €

P- 51

EG415A9B

u

3,49 €
BG415A9B
1,35000 €
BGW41000
2,14 €
8,15 €

P- 52

1,43820 €
0,33000 €
6,38 €

EG415D99

u

BG415D99

11,16 €
1,86660 €
0,33000 €
8,96 €

BGW41000

P- 53
105,77 €

EG415D9B

89,59000 €

BG415D9B

0,46000 €
15,72 €

BGW41000

u

Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

Pàg.:

10

PREU
45,39 €

32,88000 €

0,46000 €
12,05 €
21,73 €

10,35000 €

0,46000 €
10,92 €
21,92 €

10,53000 €

0,46000 €
10,93 €
39,78 €

27,54000 €

0,46000 €
11,78 €
40,31 €

28,04000 €

0,46000 €
11,81 €

43,69 €
P- 54

EG415D9C

31,26000 €
BG415D9C
0,46000 €
11,97 €

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

41,17 €

28,86000 €

0,46000 €
11,85 €

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 55

CODI
EG415D9D

UA
u

BG415D9D

BGW41000

P- 56

EG415F9D

u

BG415F9D

BGW41000

P- 57

EG41T49H

u

BG41T49H

BGW41000

P- 58

EG42429H

u

BG42429H

BGW42000

P- 59

EG4242JD

BG4242JD

BGW42000

u

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat nominal,
amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat nominal,
amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes

Pàg.:

11

PREU
41,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 60

29,52000 €

CODI
EG4242JH

UA
u

BG4242JH

0,46000 €
11,88 €

BGW42000

43,49 €
P- 61

EG42439H

u

31,22000 €
BG42439H
0,46000 €
11,81 €
51,84 €

39,03000 €

BGW42000

P- 62

0,46000 €
12,35 €

EG424CJH

u

BG424CJH

108,03 €
BGW42000

88,60000 €

P- 63

EG482145

u

BG482145

0,41000 €
19,02 €
176,59 €

BGW48000

P- 64

EG4R44D0

u

149,90000 €
BG4R44D0
0,41000 €
26,28 €
P- 65

EG621193
BG621193

u

Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes
Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat
en perfil DIN
Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a
muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions
Altres conceptes
Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit
de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió
Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un
circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1
Altres conceptes
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
per a encastar

Pàg.:

12

PREU
182,52 €

155,82000 €

0,41000 €
26,29 €
105,58 €

86,27000 €

0,41000 €
18,90 €
268,52 €

237,46000 €

0,41000 €
30,65 €
148,99 €

131,62000 €

0,39000 €
16,98 €
56,32 €

44,25000 €

12,07 €
11,34 €
3,77000 €

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 66

CODI

EG621G93

UA

u

BG621G93

P- 67

EG621J93

u

BG621J93

P- 68

EG628HI0

u

BG628HI0

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ

EG62B192

u

BG62B192
BGW62000

P- 70

EG631153

u

BG631153

P- 71

EG63D15R

u

BG63D15R
BGW63000

P- 72

EG6P1142

PREU
7,57 €

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, encastat
Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, per a encastar
Altres conceptes

11,57 €

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat
Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, per a encastar
Altres conceptes
Commutador IV,tipus panell 63A muntat en armari
Commutador 4 pols tipus panell

EG6P1144

u

BG6P1144

P- 74

EG6P1366

BG6P1366

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 75

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar
Altres conceptes
Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment
Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà
Part proporcional d'accessoris per a endolls
Altres conceptes

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de
IP-44, col·locada
Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16 A i 200-250 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44
Altres conceptes
Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32 A i 200-250 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de
IP-44, col·locada
Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 32 A i 200-250 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44
Altres conceptes
Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i 380-415 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de
IP-67, col·locada
Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 63 A i 380-415 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-67
Altres conceptes

EG6P2369

UA
u

BG6P2369

7,58 €
15,48 €

P- 76

EG6S1000

u

B7J500W0
7,72000 €
7,76 €

P- 77

72,07 €

Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat
superficialment
Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà,
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors
Altres conceptes

CODI

3,99000 €

EGA12522

u

BGA12520
BGWA1000

52,30000 €
19,77 €

Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 125 A i
380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-67, col.locada
Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 3P+N+T, de 125 A i
380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció IP-67
Altres conceptes
Segellat de mecanismes, amb escuma de poliuretà en aerosol
Escuma de poliuretà en aerosol
Altres conceptes
Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat
superficialment
Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt
Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats
superficialment
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
80,72 €

62,27000 €

18,45 €
4,88 €
0,08220 €
4,80 €
21,27 €
11,78000 €
0,31000 €
9,18 €

11,20 €
P- 78

EGD1322E

u

2,18000 €
BGD13220
0,32000 €
8,70 €

BGYD1000

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de
gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm
Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra
Altres conceptes

32,76 €
15,05000 €
4,07000 €
13,64 €

11,54 €
P- 79

EGD1N010

u

3,96000 €
7,58 €

P- 80

EH61RH49

u

12,42 €
BH61RC4A
3,23000 €

0,43000 €
8,76 €
P- 81

u

BG6P1142

P- 73

13

Altres conceptes

Altres conceptes
P- 69

Pàg.:

EHB53751

u

15,82 €

BHB53751

5,18000 €
10,64 €
17,60 €
P- 82

EHQLN001

6,88000 €
10,72 €
46,46 €

29,42000 €
17,04 €

BHQLN001

u

Mesurar i comprovar l’estat de la toma de terres, i realitzar l’informe.
Sense descomposició
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt
Altres conceptes
Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W de potència, flux lluminós de 1800
lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment
Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W de potència, flux lluminós de 1800
lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65
Altres conceptes
Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma
circular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 53.0 W de
potència, flux lluminós de 3710 lm, temperatura 4000 K, amb equip elèctric
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP65 i IK10, col·locat en façana.
Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma
circular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 53.0 W de
potència, flux lluminós de 3710 lm, temperatura 4000 K, amb equip elèctric
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP65 i IK10, col·locat en façana.
Altres conceptes

800,00 €
800,00 €
107,47 €

94,94000 €

12,53 €
67,03 €

53,95000 €

13,08 €
678,80 €

622,60000 €

56,20 €

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 83

CODI
EHQLN002

UA
u

BHQLN002

P- 84

EHT1B010

u

BHT1B010

P- 85

EY011322

P- 87

P- 88

P- 89

P- 90

EY01132A

EY031000

EY03D000

F21H1A41

FDKZHBB4

m

u

u

u

u

B0710150
BDKZHBB0

P- 91

FDKZHJB4

B0710150

Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma
circular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 61.0 W de
potència, flux lluminós de 4950 lm, temperatura 4000 K, amb equip elèctric
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP65 i IK10, col·locat en façana.
Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma
circular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 61.0 W de
potència, flux lluminós de 4950 lm, temperatura 4000 K, amb equip elèctric
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP65 i IK10, col·locat en façana.
Altres conceptes
Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en
funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió
Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en
funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

769,94 €

709,40000 €

P- 92

60,54 €

u

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada
amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
Aigua
Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Altres conceptes
Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada
amb morter de ciment 1:4
Altres conceptes
Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20
cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
Altres conceptes
Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó
armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
Altres conceptes
Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124
Altres conceptes
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

CODI
BDKZHJB0

FDKZN001

UA

u

B0710150

98,66 €

FGD1322E

84,08000 €

Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124
Altres conceptes
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis amb pica de
connexió a terra, recolzada, pas lliure de 370x370 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Piqueta de connexió a terra d'acer
i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de
300 μm.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 370x370 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de
gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra
Altres conceptes

BDKZN001

Pàg.:
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PREU
98,85000 €

26,53 €
83,70 €

0,11904 €
31,99000 €

31,37876 €
20,21 €

14,58 €
P- 93

m

B0111000
B0521100
B0521200

P- 86

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

FG22TD1K

m

4,55 €
0,00356 €
0,30300 €
0,00400 €
4,24 €

BG22TD10

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

2,36 €

1,12200 €

1,24 €

3,98 €
P- 94

FG22TH1K

m

3,98 €
7,88 €
BG22TH10
7,88 €
31,88 €
31,88 €

P- 95

FG22TP1K

m

151,93 €
BG22TP10
151,93 €
63,72 €
P- 96

FHM3N001

u

0,15624 €
B064500C

44,54000 €

BHM3N001
19,02 €

BHWM3000

125,58 €
P- 97
0,19716 €

G219U030

m2

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
Altres conceptes
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
Altres conceptes
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 3.5 m d'alçària i 0.5 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locat sobre dau de formigó
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 3.5 m i 0.5 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
Part proporcional d'accessoris per a bàculs
Altres conceptes
Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

3,11 €

1,63200 €

1,48 €
5,71 €

3,86580 €

1,84 €
259,62 €

14,04568 €
158,84000 €
40,05000 €
46,68 €
6,17 €

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 98

P- 99

P- 100

CODI

G219U040

G222U102

G228N010

UA

m2

m3

m

B0315600

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ

Pàg.:
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PREU
Altres conceptes

6,17 €

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes

4,70 €

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Reblert amb sorra de riu rentada en el fons de la rasa.
Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 108

GG1A0639

4,70 €

BG1A0630

6,67 €

BGW1A000

P- 109

GG21T51J

UA

u

m

6,67 €
13,51 €

Altres conceptes

CODI

BG21H510

8,50200 €
5,01 €
BGW21000

P- 101

G228U010

m3

B0111000
B03DU005

P- 102

G450U040

m3

B060U310

P- 103

G921U020

m3

B0111000
B037200U

P- 104

G9E1U020

m2

B051U012
B060U110
B071U005
B9E1U002

P- 105

G9H1U612

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Aigua
Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
Altres conceptes
Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
Altres conceptes
Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric
Aigua
Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes
Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients
Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1
Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2
Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm
Altres conceptes

4,54 €
P- 110
0,08900 €
0,52800 €
BG21H810
3,92 €
BGW21000

85,39 €
71,56800 €
13,82 €

P- 111

0,08900 €
17,55600 €
2,24 €

P- 112

30,66 €

t

B055U001

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
Altres conceptes
Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
Betum asfàltic tipus B 50/70

G9J1U010
B055U024

GG415A4B

u

BGW41000

P- 113

GG415AJF

u

34,84 €
BGW41000

23,03000 €

m2

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP
Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP

DESCRIPCIÓ

Pàg.:
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PREU
Altres conceptes

0,15 €

Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei
interior, amb porta amb finestreta, fixat a columna
Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei
interior, porta amb finestreta
Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics
Altres conceptes

198,56 €

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació AL RZ, tetrapolar, de secció 3 x 25 / 54,6 mm2, col·locat aeri
Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació AL RZ, tetrapolar, de secció 3 x 25 / 54,6 mm2
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

164,03000 €
5,38000 €
29,15 €
4,30 €

2,00940 €

0,15000 €
2,14 €
6,77 €

4,14120 €

0,15000 €
2,48 €
6,34 €
3,07020 €
3,27 €
40,29 €

28,03000 €

0,46000 €
11,80 €
80,88 €

65,88000 €

0,46000 €
14,54 €

11,81 €
GG415D59

461,04 €
Altres conceptes

P- 107

m

BG415A4B

0,17232 €
5,71900 €
2,83650 €
6,51000 €
15,42 €

GG39D485
BG39D480

19,88 €

P- 114
G9HA0010

m

BG415AJF
t

B9H1U612

P- 106

GG21T81J

Data: 16/01/20

439,09000 €
21,95 €

BG415D59

0,50 €
0,34800 €

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

35,63 €

23,59000 €

0,46000 €

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 115

CODI

GGC1N010

UA

u

BGC1N030
BGC1N040
GGC13031

P- 116

P- 117

GGC1N015

GGC1N021

u

u

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ
Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ

Pàg.:
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PREU
Altres conceptes

11,58 €

Grup electrògen de construcció insonoritzat, de 33 kVA de potència en servei
d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel,
amb quadre de control, instal·lat. Muntat sobre remolc amb llança amb
enganxi per la seva arrossegament per vehicle. Fins i tot 4 fixacions tipus
Twist Lock per a les subjecció de el grup a el remolc. Homologat per circular
per carretera.
Remolc per a GE de 33 kVA homologat per circulació per carretera.
Conjunt de 4 fixacions Twist Lock per a la subjecció de el grup electrogen de
33 kVA al remolc homologat per circular per carretera
Grup electrògen de construcció insonoritzat, de 30 kVA de potència en servei
d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel,
amb quadre de control, instal·lat
Altres conceptes

19.061,72 €

Taxa de matriculació ordinària de vehicles excepte ciclomotors
Sense descomposició
Suministre de enrotllador/desenrotllador motoritzat. Per a 1 mànega de 120 m.
de longitud, amb una secció de 5x16 mm². Amb una velocitat de enrotllat 20
m / min. Muntat sobre remolc amb llança amb enganxi per la seva
arrossegament per vehicle i homologat per circular per carretera.

BGC1N050
GGC1N020

P- 118

GGD1322U

u

BGD13220
BGYD1000

P- 119

GGF24F91
BGF24F90
BGWF2000

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de
gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm
Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra
Altres conceptes
Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 4 kN d'esforç en punta, per a cable
trenat i muntat amb dau de formigó
Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb esforç en punta 4 kN, per
a cable trenat
Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó armat
Altres conceptes

NÚMERO
P- 120

CODI
GGF2N020

UA
u

BGF2N020
BGWF2000

2.055,00000 €
480,00000 €

P- 121

GHN1N001

u

15.619,01575 €
BHN1N001
907,70 €
97,80 €
97,80 €
10.950,75 €

Construït mitjançant perfils tubulars electrosoldats.
Accionament format per:
- Armari elèctric metàl·lic protecció IP 65.
- Convertidor de freqüència per a accionament motor.
- Alimentació a 220V AC.
- Potència instal·lada 1,1 Kw.
- Activació mitjançant comandament a distància de RF a 2 canals; o per dos
polsadors situats a l'armari elèctric.
Inclou certificat de cumpliment del RD 1215/97.
Remolc per a enrotllador/desenrotllador de cable motoritzat homologat per
circulació per carretera.
Suministre de enrotllador/desenrotllador motoritzat. Per a 1 mànega de 120
m. de longitud, amb una secció de 5x16 mm². Amb una velocitat de enrotllat
20 m / min. Construït mitjançant perfils tubulars electrosoldats.
Accionament format per:
- Armari elèctric metàl·lic protecció IP 65.
- Convertidor de freqüència per a accionament motor.
- Alimentació a 220V AC.
- Potència instal·lada 1,1 Kw.
- Activació mitjançant comandament a distància de RF a 2 canals; o per dos
polsadors situats a l'armari elèctric.
Inclou certificat de cumpliment del RD 1215/97.
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P- 122

GHN1N002

u

BHN1N002

P- 123

GHN1N003

u

1.555,00000 €
8.874,28571 €

BHN1N003

P- 124

521,46 €

GHN1N110

u

BHN1N110

32,69 €

Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 2,5 kN d'esforç en punta, per a
cable trenat i muntat amb dau de formigó
Pal de formigó armat amb una alçària de 9 m, amb esforç en punta 2,5 kN,
per a cable trenat
Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó armat
Altres conceptes
Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos i acer
innoxidable, amb grau de protecció IP-66 i IK10, un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 13 W de potència total, flux lluminós 2300 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I,
amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport
Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos i acer
innoxidable, amb grau de protecció IP-66 i IK10, un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 13 W de potència total, flux lluminós 2300 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I,
amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport
Altres conceptes
Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb grau
de protecció IP-66 i IK08, un dispositiu d'alimentació i control regulable de
37.3 W de potència total, flux lluminós 3710 lumen, temperatura de color 4000
K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe II, amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport
Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb grau
de protecció IP-66 i IK08, un dispositiu d'alimentació i control regulable de
37.3 W de potència total, flux lluminós 3710 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe II, amb accessori per
fixar lateralment i acoblat al suport
Altres conceptes
Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb grau
de protecció IP-66 i IK08, un dispositiu d'alimentació i control regulable de
28.7 W de potència total, flux lluminós 2920 lumen, temperatura de color 4000
K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe II, amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport
Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb grau
de protecció IP-66 i IK08, un dispositiu d'alimentació i control regulable de
28.7 W de potència total, flux lluminós 2920 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric classe II, amb accessori per
fixar lateralment i acoblat al suport
Altres conceptes
Tira LED de 10 m de llarg, per exterior, amb grau de protecció IP-67, tensió 24
V, flux lluminós 70 lumen, temperatura de color 3000 K, potencia 5W/m, vida
útil >= 80000 h, col·locada sobre perfil, totalment muntada i provada
Tira LED de 10 m de llarg, per exterior, amb grau de protecció IP-67, tensió
24 V, flux lluminós 70 lumen, temperatura de color 3000 K, potencia 5W/m,
vida útil >= 80000 h,
Altres conceptes

Pàg.:

20

PREU
635,09 €
240,00000 €
73,40000 €
321,69 €
1.488,90 €

1.400,70000 €

88,20 €
417,17 €

380,00000 €

37,17 €
417,17 €

380,00000 €

37,17 €
175,85 €

165,00000 €

10,85 €

15,05000 €
P- 125
4,07000 €
13,57 €

GHN1N120

u

BHN1N120

679,38 €
282,18000 €
73,40000 €
323,80 €

P- 126

GHTAN010

u

Suministri i instal·lació de perfil de tira LED en alumini anodizat mes difusor
opalino, de montatge superficial per exterior.
Perfil per tira LED en alumini anodizat mes difusor opalino, de montatge
superficial per exterior, inclos kit de instalació de la tira i conectors.
Altres conceptes
Suministre i implementació de sistema de regulación DALI per control de
lluminaries

44,42 €
25,00000 €
19,42 €
2.119,66 €

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BHTAN010

UA

BHTAN020
BHTAN040

P- 127

GHTAN020

u

BHTAN030

P- 128

P- 129

P- 130

P- 131

P- 132

P- 133

HQUZM000

K21G2011

K21GU025

K21GZ022

K21H1211

KHV3N010

h

P- 135

P- 136

KY011A1A

SE12S020

SE21S010

Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Controlador muntat en rail DIN per a càrregues digitals adreçables conformes
amb DALI. Proporciona alimentació i control de bus DALI per a dos
autobusos DALI independents amb fins a 64 llastos cadascun. La unitat QS
Energi Savr Node també proporciona connexions directes i potència per als
següents dispositius.
Sensor de llum del dia amb cable Receptor d’infrarojos
Botonera para accionamiento externo control DALI
Altres conceptes
Suministre i instalació de cable per a bus DALI
Cable per a bus DALI

Pàg.:

21

PREU
1.319,00000 €

137,00000 €
471,00000 €
192,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 137

P- 138

Altres conceptes

Altres conceptes

22,46 €

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes

1,04 €

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

P- 139

u

u

u

m

m

m

SE51S010

SEA4N010

UA
m

u

SEA4N020

u

22,46 €

Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic,
de mides entre 300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada,
rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de llumenera interior instal·lada superficialment, a una alçària > 3
m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Suministri i instal·lació de font d'alimentación LED AC-DC. per a suministri de
tensión o corrient necesaria per a un óptim funcionament de dispositivos led.
Amb corrent nominal de salida de 700 mA i IP65. Totalment muntat, provat i
en servei.
Font d'alimentación LED AC-DC. per a suministri de tensión o corrient
necesaria per a un óptim funcionament de dispositivos led. Amb corrent
nominal de salida de 700 mA i IP65.
Altres conceptes
Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada
amb morter de ciment 1:4
Altres conceptes
Desmuntatge d'un circuit de cable trenat sobre suports fins a secció RZ
3x150/80mm2 Al 0,6/1kV, inclòs desconnexió de puntes del cable,
identificació, transport a magatzem o a abocador.
Sense descomposició
Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a
senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa
de la companyia de distribució elèctrica.
Sense descomposició

SEA4S010

u

Data: 16/01/20

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.
Sense descomposició
Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil per a circuit RV
4x1x70mm2 + TT 0,6/1 kV de baixa tensió.
Sense descomposició
Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil per a circuit RV
4x1x16mm2 + TT 0,6/1 kV de baixa tensió.
Sense descomposició
Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil per a circuit RV
4x1x50mm2 0,6/1 kV + TT
Sense descomposició

Pàg.:
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PREU
3,09 €

3,09 €
38,00 €
38,00 €
34,00 €
34,00 €
35,55 €
35,55 €

1,04 €
P- 141

u

CODI

1,50 €
1,20000 €
0,30 €

P- 140
m

BHV3N010

P- 134

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

SEA6N040

51,90 €

51,90 €

u

Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport, inclòs el
subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports
de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ 3x150/80mm2
0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada.
Sense descomposició

2,51 €

2,51 €

DESEMBRE 2019

3,11 €
3,11 €
72,50 €

52,00000 €

20,50 €
14,28 €
14,28 €
2,90 €

2,90 €
2,30 €

2,30 €

JOSEP SECANELL
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
COL.LEGIAT NÚM. 8.396

325,88 €

325,88 €

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

DOC. 4 PRESSUPOST
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

PRESSUPOST

Data: 16/01/20

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

01

EXECUCIÓ DE NOVA RASA

Titol 3

01

RASA EN CALÇADA

1 G219U040

2 G222U102

3 G228U010

4 G9H1U612

m2

Demolició paviment mescla bituminosa

m3

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 98)
Exc. rases, pous 20% amb martell

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 99)
Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra

t

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 101)
Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,inclòs
filler,sense incloure betum

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 105)
Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

6 G9J1U010

m2

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 106)
Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

7 G921U020

m3

5 G9HA0010

8 G450U040

9 SE21S010

10 FG22TD1K

11 FG22TH1K

12 FG22TP1K

m3

m

m

m

m

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 107)
Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric
Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 103)
Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 102)
Plaques polietilè protecció cable subt.
Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a
senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons
normativa de la companyia de distribució elèctrica. (P - 136)
Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 93)
Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 94)
Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.

Pàg.:

1

PRESSUPOST
13 SE51S010

4,70

42,600

4,54

34,84

50,927

200,22

20,063

4,922

339,68

91,09

171,48

461,04

0,212

97,74

0,50

42,600

21,30

19,88

11,376

226,15

85,39

17,368

1.483,05

2,30

146,500

Titol 3

39,000

5,71

130,000

01

Pressupost CTN 1801098

01

EXECUCIÓ DE NOVA RASA

Titol 3

02

RASA EN TERRENY

1 G222U102

93,000

2 G228U010

3 G228N010
4 SE21S010

5 FG22TD1K

Exc. rases, pous 20% amb martell

6,67

20,720

138,20

m3

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 99)
Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra

4,54

15,120

68,64

m

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 101)
Reblert amb sorra de riu rentada en el fons de la rasa.

13,51

5,600

75,66

m

Reblert amb sorra de riu rentada en el fons de la rasa. (P - 100)
Plaques polietilè protecció cable subt.

2,30

70,000

161,00

2,36

20,000

47,20

3,11

38,000

118,18

m

m

Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a
senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons
normativa de la companyia de distribució elèctrica. (P - 136)
Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 93)
Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 94)

92,04

531,03

247,20

m3

336,95

404,30

80,000

2

4.242,23

Capítol

TOTAL
3,11

3,09

01.01.01

Obra

6 FG22TH1K

2,36

Tub corrugat PE, 110mm, doble capa, 28J, 450N,
p/canal.subterrània

Pàg.:

Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. (P 137)
TOTAL

6,67

m

Data: 16/01/20

Titol 3

01.01.02

608,88

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

01

EXECUCIÓ DE NOVA RASA

Titol 3

03

RASA EN VORERA

1 G222U102

m3

Exc. rases, pous 20% amb martell

6,67

12,514

83,47

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 99)

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 95)
EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

PRESSUPOST
2 G219U030

3 G9E1U020

4 G228U010

5 G921U020

6 G450U040

7 SE21S010

8 SE51S010

m2

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Data: 16/01/20
Demolició voreres amb base form. o pav. form., gruix 20 cm cota
mitja

Pàg.:
6,17

15,840

3

TOTAL

m2

30,66

15,840

485,65

m3

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients (P - 104)
Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra

4,54

5,544

25,17

19,88

3,168

62,98

m3

m3

m

m

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 103)
Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 102)
Plaques polietilè protecció cable subt.
Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a
senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons
normativa de la companyia de distribució elèctrica. (P - 136)
Tub corrugat PE, 110mm, doble capa, 28J, 450N,
p/canal.subterrània

85,39

3,168

Titol 3
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Capítol

01

EXECUCIÓ DE NOVA RASA

Titol 3

04

ARQUETES

2 FDKZHJB4

3 FDKZN001

u

u

u

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil
420x420mm,B125,col.mort.
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 90)
Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil
600x600mm,B125,col.mort.
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 91)
Bastim.+tapa fos.dúc.+pica connexió a terra,p/pericó
serv.,recolzada,pas útil 370x370mm

2.510,04

01
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02

TRASLLAT QUADRE INDICADORS

1 EG312N24

2 K21GU025

2,30

39,600

m

u

u

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 30x1,5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 30 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 39)
Desmuntatge p/subst.armari polièster/metàl·lic mural
<1000x1000x300mm,a/mitj.manuals,càrr.manual
Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material
sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 130)
Trasllat del quadre de senyals a nova ubicació

13,49

86,400

1.165,54

51,90

1,000

51,90

207,61

1,000

207,61

91,08
TOTAL

3,09

78,000

241,02

Capítol

21,000

01

Pressupost CTN 1801098

03

NOU SUMINISTRAMENT ELECTRIC LAVABOS PUBLICS

2 EG21H91J

83,70

4,000

8,000

m

m

u

1.338,12

502,32

669,60

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis amb
pica de connexió a terra, recolzada, pas lliure de 370x370 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Piqueta de
connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm.
(P - 92)

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 33)
Tub rígid plàstic
s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 19)
Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-65,munt.superf.

6,00

40,000

240,00

8,70

30,000

261,00

16,69

6,000

100,14

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment (P - 10)
TOTAL

125,58

1.425,05

Capítol

1 EG312654

63,72

01.02

Obra

3 EG15T532
1 FDKZHBB4

4

Trasllat i muntatge del quadre de senyals a nova ubicació. Totalment
muntat, provat i en funcionament. (P - 4)

1.357,62

01

Pàg.:

01.01.04

Obra

3 EG13N010

01.01.03

Obra

Titol 3

270,52

Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. (P 137)
TOTAL

Data: 16/01/20

97,73

Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 97)
Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 101)
Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric

PRESSUPOST

Capítol

01.03

601,14

Obra

01
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04

ACTUACIONS EN L'ACCÉS I CAMÍ D'ACCÉS A LA PRESA

1 F21H1A41

u

Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=10m,enderroc fonament
form.,mà+compress.

151,93

21,000

3.190,53

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P 89)
EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

PRESSUPOST
2 HQUZM000
3 EG312352

4 GHN1N001

5 FHM3N001

Data: 16/01/20

h

Mà obra,neteja+conservació instal·lacions

m

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 128)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.superf.

u

u

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
(P - 26)
Llum LED p/vial distrib.asimètrica,cosalumini fos, LED
estanc,IP-66, IK10

Pàg.:

5

22,46

8,000

179,68

4,73

15,000

70,95

7 FHM3N001
1.488,90

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos i
acer innoxidable, amb grau de protecció IP-66 i IK10, un dispositiu
d'alimentació i control regulable DALI de 13 W de potència total, flux
lluminós 2300 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000
h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i
acoblat al suport (P - 121)
Bàcul troncocòn.planxa ac.galv.,h=3.5m,0.5m
sortint,plat./porta,UNE-EN 40-5,dau form.

1,000

8 GHN1N003

259,62

1,000

Capítol
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ENLLUMENAT EXTERIOR: JARDINS, ED.AUXI., APARCAMENT

10 EHT1B010

2 EG21H71J

3 EG15T532

4 F21H1A41

5 EHQLN001

6 EHQLN002

m

m

u

u

u

u

u

5.189,68

Obra

1 EG312354

u

259,62

9 GHN1N002

01.04

u

1.488,90

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 3.5 m d'alçària i 0.5
m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 96)
TOTAL

PRESSUPOST

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 27)
Tub rígid plàstic
s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 17)
Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-65,munt.superf.
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment (P - 10)
Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=10m,enderroc fonament
form.,mà+compress.
Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P 89)
Projector ext.leds
<=80000h,circ.,distrib.assimèt.extens.,53W,3710lm,regul.,classe
I,cos alumini in
Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de
forma circular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de
53.0 W de potència, flux lluminós de 3710 lm, temperatura 4000 K,
amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP65 i IK10, col·locat en
façana. (P - 82)
Projector ext.leds
<=80000h,circ.,distrib.assimèt.extens.,61W,4950lm,regul.,classe
I,cos alumini in
Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de

4,76

50,000

238,00

5,37

20,000

107,40

16,69

3,000

50,07

151,93

12,000

1.823,16

TOTAL

Capítol

2,000

EUR

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb
grau de protecció IP-66 i IK08, un dispositiu d'alimentació i control
regulable de 37.3 W de potència total, flux lluminós 3710 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric
classe II, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport (P 122)
Interruptor crep.p/comandament
autom.,sens.2-200lux,temp.,I=1-10A,fixat a pressió

6

259,62

22,000

5.711,64

417,17

16,000

6.674,72

417,17

4,000

1.668,68

98,66

1,000

98,66

01.05

22.663,81

01
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06

ENLLUMENAT EXTERIOR AL CORONAMENT

Titol 3

01

REFORMA ENLLUMENAT CORONAMENT

m

10,88

1.100,000

11.968,00

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 21)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x10mm2,col.tub

7,25

600,000

4.350,00

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 29)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x16mm2,col.tub

9,65

750,000

7.237,50

4.751,60

1.539,88

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb
grau de protecció IP-66 i IK08, un dispositiu d'alimentació i control
regulable de 28.7 W de potència total, flux lluminós 2920 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 80000 h, aïllament elèctric
classe II, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport (P 123)
Llum LED p/vial distrib.asimètrica,cosalumini fos, LED
estanc,IP-66, IK08

Capítol

3 EG312574

769,94

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 3.5 m d'alçària i 0.5
m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 96)
Llum LED p/vial distrib.asimètrica,cosalumini fos, LED
estanc,IP-66, IK08

Obra

2 EG312564
7,000

forma circular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de
61.0 W de potència, flux lluminós de 4950 lm, temperatura 4000 K,
amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP65 i IK10, col·locat en
façana. (P - 83)
Bàcul troncocòn.planxa ac.galv.,h=3.5m,0.5m
sortint,plat./porta,UNE-EN 40-5,dau form.

Pàg.:

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió (P - 84)

1 EG21HA1J

678,80

u

Data: 16/01/20

Tub rígid plàstic
s/halògens,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 30)

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

PRESSUPOST
4 EG32N001

5 F21H1A41

m

u

Data: 16/01/20
Cable H07V-U, 1x16mm2,col.tub, color verd-groc per a presa de
terres
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada , amb
designació H07V-U, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub, color verd-groc per a utilització de presa de
terres. (P - 44)
Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=10m,enderroc fonament
form.,mà+compress.

Pàg.:
3,49

151,93

1.350,000

23,000

7

4.711,50

3.494,39

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P 89)
Suministri i instal·lació de font d'alimentación LED AC-DC

72,50

62,000

4.495,00

7 GHTAN020

u

Suministri i instal·lació de font d'alimentación LED AC-DC. per a
suministri de tensión o corrient necesaria per a un óptim funcionament
de dispositivos led. Amb corrent nominal de salida de 700 mA i IP65.
Totalment muntat, provat i en servei. (P - 133)
Suministre i instalació de cable per a bus DALI

1,50

1.000,000

1.500,00

8 GHTAN010

u

Suministre i instalació de cable per a bus DALI (P - 127)
Suministre i implementació de sistema de regulación DALI

2.119,66

1,000

2.119,66

u

Suministre i implementació de sistema de regulación DALI per control
de lluminaries (P - 126)
Suministri i instal·lació de perfil per tira LED

44,42

240,000

10.660,80

u

Suministri i instal·lació de perfil de tira LED en alumini anodizat mes
difusor opalino, de montatge superficial per exterior. (P - 125)
Suministri i instal·lació de tira LED de 10 m de llarg, per exterior,

6 KHV3N010

9 GHN1N120

10 GHN1N110

11 EHT1B010

12 GG21T81J

13 EG15N001

14 KY011A1A

u

m

Tira LED de 10 m de llarg, per exterior, amb grau de protecció IP-67,
tensió 24 V, flux lluminós 70 lumen, temperatura de color 3000 K,
potencia 5W/m, vida útil >= 80000 h, col·locada sobre perfil, totalment
muntada i provada (P - 124)
Interruptor crep.p/comandament
autom.,sens.2-200lux,temp.,I=1-10A,fixat a pressió

u

m

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-67, muntada superficialment (P - 9)
Obertura regata paret maçon.,m.man.,tapada morter 1:4

175,85

98,66

62,000

1,000

10.902,70

Titol 3

2 EG3125A4

4 EG1N220F

5 EG21HA1H

6 EG21H81H

6,77

60,000

16,69

14,28

60,000

30,000

01.06.01

1.001,40

01
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Capítol

07

DESDOBLAMENT DE L'ESCOMESA ELÈCTRICA CASA ADMINIST

m

Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport, inclòs
el subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores,
suports de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ
3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV,
muntada. (P - 141)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x50mm2,col.tub

u

u

m

m

8 EGD1322E

m

u

428,40
9 EY031000

63.374,21

Obra

Conversió aereosubterrània línia BT, suport o façana

406,20

7 EG380A02

10 EY03D000

11 EG312562

Data: 16/01/20

u

98,66

Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i
tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 134)
TOTAL

1 SEA6N040

3 EG1PN010

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió (P - 84)
Tub rígid plàstic
s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 110)
Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-67,munt.superf.

PRESSUPOST

u

u

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 32)
Suministrament i instal·lació de CPM, fins a 63 A per 2
comptadors trifàsics en fornícula mural
Suministrament i instal·lació de caixa de protecció i mesura CPM, de
fins a 63 A d'intensitat, per 2 comptadors trifàsics, instal·lada en
l'interior de fornícula mural. Formada per una envoltant aïllant,
precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent
resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada.
Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases
tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora. Segons UNE-EN
60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3,
amb graus de protecció IP 43 segons UNE 20324 i IK 09 segons
UNE-EN 50102.
(P - 14)
Centralització compt.elèc.,vert.,1mòdul,p/2compt.monof.,munt.
Centralització de comptadors elèctrics vertical d'un mòdul, per a 2
comptadors monofàsics, muntada (P - 13)
Tub rígid plàstic
s/halògens,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 20)
Tub rígid plàstic
s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 18)
Conductor Cu nu,1x50mm2,munt.superf.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment (P - 46)
Piqueta connex.terra
acer,300μm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr.
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 78)
Forat equips.diamant,sostre alleugerit,D=5-20cm,F<=350mm
Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5
a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 87)
Forat equips.diamant,llosa massissa
form.arm.,D=120-150mm,F<=350mm
Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària (P - 88)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x10mm2,col.superf.

Pàg.:

8

325,88

1,000

325,88

32,38

30,000

971,40

488,15

1,000

488,15

403,90

1,000

403,90

10,96

6,000

65,76

6,87

2,000

13,74

11,16

3,000

33,48

32,76

1,000

32,76

7,88

2,000

15,76

31,88

3,000

95,64

7,22

60,000

433,20

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

PRESSUPOST

12 EG21291H

m

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Data: 16/01/20

superficialment (P - 28)
Tub rígid
PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

Pàg.:

4,33

60,000

9

PRESSUPOST

259,80
8 EG415D9D

u

9 EG321124
Capítol

01.07
01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

08

REFORMA INSTAL·LACIÓ CASA D'ADMINISTRACIO I ANNEXA

Titol 3

01

CASA ADMINISTRACIÓ

10 EG321134

11 EG321144
1 EG146J01

2 EG41T49H

3 EG42439H

4 EG42429H

5 EG415D99

6 EG415D9B

7 EG415D9C

u

u

u

u

u

u

u

Caixa p/quadre distrib.,plàst.+metàl.+porta,4x14mòduls,encastada
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a quatre fileres de catorze mòduls i encastada (P - 5)
Int.auto.IGA I=40A,PIA corbaC,(2P)+bobina
emisió,6000A,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat
nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000
A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 57)
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DI
N
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 61)
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DI
N
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 58)
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 52)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 53)
Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

72,66

1,000

72,66

51,84

1,000

51,84

12 EG321154

13 EG222715
105,58

1,000

334,88

m

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)
Cable H07V-K, 1x1,5mm2,col.tub

1,00

1.200,000

1.200,00

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 40)
Cable H07V-K, 1x2,5mm2,col.tub

1,15

1.400,000

1.610,00

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 41)
Cable H07V-K, 1x4mm2,col.tub

1,35

100,000

135,00

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 42)
Cable H07V-K, 1x6mm2,col.tub

2,92

400,000

1.168,00

1,15

700,000

805,00

1,22

100,000

122,00

u

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 24)
Caixa deriv.plàstic,80x80mm,prot.IP-40,munt.superf.

108,03

4,000

9,21

15,000

138,15

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 7)
Segellat mecanismes,escum.poliur.aeros.

4,88

10,000

48,80

u

Segellat de mecanismes, amb escuma de poliuretà en aerosol (P - 76)
Presa corrent indust.mural,2P+T,16A 200-250V,IP-44,col.

15,82

5,000

79,10

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V
de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col·locada (P - 72)
Presa corrent indust.mural,2P+T,32A 200-250V,IP-44,col.

16 EG6S1000
17 EG6P1142
2,000

17,60

5,000

88,00

12,42

5,000

62,10

79,56
18 EG6P1144

40,31

6,000

m

432,12
15 EG151212

39,78

m

105,58

14 EG222815

241,86

19 EG63D15R

10

8,000

3.139,47

Obra

60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 54)
Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Pàg.:

41,86

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 16)
TOTAL

Data: 16/01/20

u

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 43)
Tub flexible corrugat
PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 22)
Tub flexible corrugat
PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32 A i 200-250 V
de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col·locada (P - 73)
Presa correntbipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa
estanca,IP-55,preu mitjà,munt.superf.
Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 71)

41,17

2,000

82,34
TOTAL

Titol 3

01.08.01

6.856,99

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

PRESSUPOST

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Data: 16/01/20

Obra

01
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Titol 3

02

CASA ANNEXA

Pàg.:

11

PRESSUPOST
10 EG321154

2 EG41T49H

3 EG42439H

4 EG42429H

5 EG415D99

6 EG415D9B

7 EG415D9C

8 EG415D9D

9 EG321134

u

u

u

u

u

u

u

u

m

Caixa p/quadre distrib.,plàst.+metàl.+porta,4x14mòduls,encastada
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a quatre fileres de catorze mòduls i encastada (P - 5)
Int.auto.IGA I=40A,PIA corbaC,(2P)+bobina
emisió,6000A,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat
nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000
A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 57)
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DI
N
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 61)
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DI
N
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 58)
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 52)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 53)
Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 54)
Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)
Cable H07V-K, 1x2,5mm2,col.tub

Cable H07V-K, 1x6mm2,col.tub

Pàg.:
2,92

50,000

12
146,00

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 43)
TOTAL

1 EG146J01

m

Data: 16/01/20

72,66

51,84

1,000

1,000

72,66

51,84

Titol 3

1,000

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

09

ACTUACIONS AL POBLAT

Titol 3

01

DERIVACIÓ INDIVIDUAL

3,000

105,58

324,09

Titol 3

5,000

01

Pressupost CTN 1801098
ACTUACIONS AL POBLAT

Titol 3

02

REFORMA INSTAL·LACIÓ HABITATGE

1,000

5,000

200,000

24,63

1,000

24,63

u

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i encastada (P - 3)
Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

14,05

50,000

702,50

m

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 8)
Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat

1,22

275,000

335,50

5,37

110,000

590,70

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 17)
Cable H07V-K, 1x1,5mm2,col.tub

1,00

250,000

250,00

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 40)
Cable H07V-K, 1x2,5mm2,col.tub

1,15

400,000

460,00

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 41)
Cable H07V-K, 1x6mm2,col.tub

2,92

200,000

584,00

m

41,17

209,30

6 EG321134

7 EG321154
1,15

Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,encastada

201,55

5 EG321124

41,86

230,00

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 41)
EUR

1.119,75

u

79,56

4 EG21H71J

41,17

75,000

1.119,75

09

3 EG222811

40,31

14,93

01.09.01

Capítol

2 EG151512
2,000

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub

Obra

1 EG134801

39,78

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 36)
TOTAL

108,03

1.461,75

Obra

1 EG312674
105,58

01.08.02

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 23)
Tub rígid plàstic
s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 43)

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

PRESSUPOST
8 EG312354

9 EG415A99

10 EG415A9B

11 EG415F9D

12 GG415AJF

13 EG424CJH

14 EG4242JD

15 EG4242JH

16 EG482145

m

u

u

u

u

u

u

u

u

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Data: 16/01/20
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 27)
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P
- 50)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P
- 51)
Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA
corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 56)
Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 113)
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.3A,fix.select.,4mòd.DIN,munt.perf.
DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 62)
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DI
N
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 59)
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DI
N
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 60)
Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 40Abipol.(1P+N),PIA
corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN

Pàg.:
4,76

180,000

13
856,80

PRESSUPOST
17 EG621G93

18 EG621J93
21,73

3,000

21,92

7,000

153,44

20 EG631153

21 EGA12522

43,49

2,000

86,98

22 EY011322

23 EY01132A
80,88

1,000

14

Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

11,57

8,000

92,56

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat (P - 66)
Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

15,48

6,000

92,88

u

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat (P - 67)
Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

11,34

5,000

56,70

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat (P - 65)
Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encastada

11,54

39,000

450,06

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada (P - 70)
Avisador adossable 230V,musical,preu alt,munt.superf.

21,27

1,000

21,27

m

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat
superficialment (P - 77)
Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix B1+llisc.C6

4,55

110,000

500,50

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i
tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P - 85)
Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada morter 1:4

3,98

60,000

238,80

105,77

1,000

105,77

80,88
24 EG4114JH

Pàg.:

u

65,19
19 EG621193

Data: 16/01/20

u

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i
tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 86)
Interruptor
auto.magnet.I=40A,ICP-M,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 47)

268,52

1,000

268,52
TOTAL

176,59

1,000

Titol 3

2,000

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

09

ACTUACIONS AL POBLAT

Titol 3

03

GARATGE

176,59

1,000

u

365,04

2 EG414F9D

148,99

6.708,30

Obra

1 EG12N010

182,52

01.09.02

148,99

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de
poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 63)

3 EG414F9B

u

u

Caixa Caixa de doble aïllament de policarbonat, de dimensions
448x280x160 mm, montada supercicialme
Caixa de doble aïllament de policarbonat, de dimensions 448x280x160
mm amb porta, montada supercicialment. Nombre de fileres:1; nombre
de moduls 12.
Accessoris inclosos amb el envolvent 1 bloc de terminals 4 orificis
1 kit de marcat
1 placa per a control de polsador
1 tira de cables
1 bloc de terminals 16 orificis
1 suport de bloc de terminals (P - 2)
Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA
corbaB,bipol.(2P),tall=10000A/15kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 49)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaB,bipol.(2P),tall=10000A/15kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

79,67

2,000

159,34

45,39

2,000

90,78

43,69

4,000

174,76

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 48)

EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

PRESSUPOST
4 EG42429H

5 EG312334

6 EG6P1144

7 EG62B192

8 EG151211

9 EG21271H

10 EHB53751

u

Data: 16/01/20
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DI
N

Pàg.:

108,03

2,000

15

m

u

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 25)
Presa corrent indust.mural,2P+T,32A 200-250V,IP-44,col.

17,60

2,000

35,20

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32 A i 200-250 V
de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col·locada (P - 73)
Interruptor,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,munt.superf.

11,20

2,000

22,40

u

Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 69)
Caixa deriv.plàstic,80x80mm,prot.IP-40,encastada

m

u

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 15)
Llum.estanca+leds <=50000h,rect.,l=700mm,17W,1800lm,no
regulable,classe I,policarbon.,IP65,munt.supe

3 EHT1B010

2,52

176,000

443,52

5,86

6,000

35,16

3,23

36,000

116,28

2,000

134,06

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W de potència, flux lluminós
de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment (P - 81)
TOTAL

Titol 3

4 GG21T51J

TOTAL

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

09

ACTUACIONS AL POBLAT

Titol 3

04

ENLLUMENAT EXTERIOR

2 EHQLN001

u

Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=10m,enderroc fonament
form.,mà+compress.
Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P 89)
Projector ext.leds
<=80000h,circ.,distrib.assimèt.extens.,53W,3710lm,regul.,classe
I,cos alumini in

2,000

5,000

16

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de
forma circular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de
53.0 W de potència, flux lluminós de 3710 lm, temperatura 4000 K,
amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
EUR

1,000

98,66

4,30

25,000

107,50

3.904,02

01

Pressupost CTN 1801098
REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE BOMBEIG I ETAPs

Titol 3

01

ESTACIÓ DE BOMBEIG

2 GG1A0639

u

u

u

u

u

303,86

3.394,00

98,66

01.09.04

10

6 GG415A4B
678,80

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió (P - 84)
Tub rígid plàstic
s/halògens,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

Capítol

4 EG4R44D0

151,93

difusor de vidre trempat i grau de protecció IP65 i IK10, col·locat en
façana. (P - 82)
Interruptor crep.p/comandament
autom.,sens.2-200lux,temp.,I=1-10A,fixat a pressió

Obra

5 GG415D59
u

m

1.427,56

Obra

1 F21H1A41

u

Titol 3

3 GG415AJF

01.09.03

Pàg.:

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 109)

1 K21GU025

67,03

Data: 16/01/20

216,06

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 58)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada (P - 6)
Tub rígid
PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

PRESSUPOST

u

Desmuntatge p/subst.armari polièster/metàl·lic mural
<1000x1000x300mm,a/mitj.manuals,càrr.manual
Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material
sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 130)
Armari met.500x600x120 a
700x900x120mm,int.,porta+finestreta,fix.colum.
Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a
servei interior, amb porta amb finestreta, fixat a columna (P - 108)
Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 113)
Contactor, 230V,16A,1NA+1NC,circuit potència 230V,fix.pres.
Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P - 64)
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 114)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,1mòd.DIN,munt.perf.DIN

51,90

1,000

51,90

198,56

1,000

198,56

80,88

1,000

80,88

56,32

1,000

56,32

35,63

2,000

71,26

40,29

1,000

40,29

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 112)

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

PRESSUPOST
7 EH61RH49

8 EGD1N010

9 EG380902

10 GGD1322U

11 EG380A02

12 EG4242JH

u

u

m

u

m

u

Data: 16/01/20
Llum emerg.led,no permanent,IP66,classe II,70-100lúmens,auton<
1h, ,forma rect.,policarbon.,preu alt
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 80)
Mesura i comprovar la toma de terres
Mesurar i comprovar l’estat de la toma de terres, i realitzar l’informe. (P
- 79)
Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 45)
Piqueta connex.terra
acer,300μm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr.
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 118)
Conductor Cu nu,1x50mm2,munt.superf.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment (P - 46)
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DI
N

Pàg.:

107,47

2,000

17
214,94

PRESSUPOST
6 EGD1N010

7 EG380902

800,00

1,000

800,00

8,15

50,000

407,50

32,69

1,000

32,69

8 EG380A02

9 GGD1322U

10 EG42429H

11,16

30,000

334,80

182,52

1,000

182,52
11 EH61RH49

Titol 3

800,00

1,000

800,00

m

Mesurar i comprovar l’estat de la toma de terres, i realitzar l’informe. (P
- 79)
Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

8,15

50,000

407,50

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 45)
Conductor Cu nu,1x50mm2,munt.superf.

11,16

30,000

334,80

32,69

1,000

32,69

108,03

1,000

108,03

107,47

2,000

214,94

u

u

u

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment (P - 46)
Piqueta connex.terra
acer,300μm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr.
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 118)
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DI
N
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 58)
Llum emerg.led,no permanent,IP66,classe II,70-100lúmens,auton<
1h, ,forma rect.,policarbon.,preu alt
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 80)

01.10.01

2.471,66

TOTAL

Titol 3

01.10.02

5.031,21

01

Pressupost CTN 1801098

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol
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Capítol
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Titol 3

02

ETAP FUTURA

Titol 3

03

ETAP ACTUAL

2 EG312582

3 SEA6N040

4 GGF24F91

5 GGF2N020

18

Mesura i comprovar la toma de terres

Obra

1 GG39D485

Pàg.:

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 60)
TOTAL

Data: 16/01/20

m

Cable 0,6/1 kV, AL RZ3 x 25/54,6mm2,col. aeri

m

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació AL RZ, tetrapolar, de secció 3 x 25 / 54,6 mm2, col·locat
aeri (P - 111)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x25mm2,col.superf.

6,34

u

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 31)
Conversió aereosubterrània línia BT, suport o façana

u

Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport, inclòs
el subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores,
suports de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ
3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV,
muntada. (P - 141)
Pal form.arm.h=9m,4kN punta,cable trenat,munt.dau form.

679,38

2,000

1.358,76

u

Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 4 kN d'esforç en punta, per a
cable trenat i muntat amb dau de formigó (P - 119)
Pal form.arm.h=9m,2,5kN punta,cable trenat,munt.dau form.

635,09

1,000

635,09

14,25

43,200

15,000

273,89

1 EH61RH49

2,000

107,47

2,000

214,94

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 80)
Mesura i comprovar la toma de terres

800,00

1,000

800,00

m

Mesurar i comprovar l’estat de la toma de terres, i realitzar l’informe. (P
- 79)
Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

8,15

50,000

407,50

32,69

1,000

32,69

11,16

30,000

334,80

213,75
2 EGD1N010

325,88

u

651,76
3 EG380902

4 GGD1322U

Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 2,5 kN d'esforç en punta, per
a cable trenat i muntat amb dau de formigó (P - 120)

5 EG380A02

u

m

Llum emerg.led,no permanent,IP66,classe II,70-100lúmens,auton<
1h, ,forma rect.,policarbon.,preu alt

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 45)
Piqueta connex.terra
acer,300μm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr.
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 118)
Conductor Cu nu,1x50mm2,munt.superf.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment (P - 46)

EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

PRESSUPOST
6 EG42429H

u

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Data: 16/01/20
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DI
N

108,03

Pàg.:
1,000

19

PRESSUPOST

Titol 3

1.897,96

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

11

SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU

Titol 3

01

NOU QUADRE PER CONMUTACIO AMB GE

2 EG6P2369

3 EG312562
u

20

El preu inclou:
- Subministrament de materials
- Subministrament i muntatge en armari elèctric IP66
- programació PLC
- Disseny esquemes elèctrics
- Gestió de projecte.
- Posada en marxa ON Site

01.10.03

Obra

1 EG1BNB52

Pàg.:

108,03

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 58)
TOTAL

Data: 16/01/20

Suministri i instal·lació de quadre electric per conmutació entre el
GE i el QGBT

24.748,00

1,000

u

80,72

1,000

80,72

m

Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 125 A i
380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb
grau de protecció de IP-67, col.locada (P - 75)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x10mm2,col.superf.

7,22

20,000

144,40

u

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 28)
Empalmament termoretràctil,0.6/1kV,RV 4x1x16mm2, + TT

34,00

1,000

34,00

u

Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil per a circuit
RV 4x1x16mm2 + TT 0,6/1 kV de baixa tensió. (P - 139)
Empalmament termoretràctil,0.6/1kV,RV 4x1x50mm2, + TT

35,55

2,000

71,10

u

Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil per a circuit
RV 4x1x50mm2 0,6/1 kV + TT (P - 140)
Empalmament termoretràctil,0.6/1kV,RV 4x1x70mm2, + TT

38,00

1,000

38,00

m

Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil per a circuit
RV 4x1x70mm2 + TT 0,6/1 kV de baixa tensió. (P - 138)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.superf.

14,89

20,000

297,80

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 35)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x50mm2,col.superf.

43,76

40,000

1.750,40

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 37)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x70mm2,col.superf.

62,07

20,000

1.241,40

24.748,00

Suministri i instal·lació de quadre electric per conmutació entre el GE i
el QGBT per 4 lineas que alimenten el quadres de: QCPAM1;
QCPDM1; QCPDF1; QCPBD1

4 SEA4N020

Format per:
4 Commutadors modulars motoritzats automatics amb comunicació
230/400 VAC:
- 2 de 4x40A
- 1 de 4x63A
- 1 de 4x100A
4 Platines de pontejat 4 pols 63 a 125A
4 tomes de tensió per les pletines (2 peces)
4 contattes auxiliars de 3 posicions
Display extern de control i visualització
1 Interruptor magnetotèrmic IV 40 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 50 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 100 A
1 Interruptor magnetotèrmic IV 32A
1 Interruptor de tall en carga de 40A
1Interruptor de tall en carga de 50A
1 Interruptor de tall en carga de 100A
1 Interruptor de tall en carga de 32A
2 Interruptors diferencials tetrapolar de 40A classe AC selectiu i
sensibilitat 300mA.
1 Relé diferencial de 100A classe AC selectiu i sensibilitat
300mA.
1 Interruptor diferencial tetrapolar de 63A classe AC selectiu i
sensibilitat 300mA.

5 SEA4S010

6 SEA4N010

7 EG312672

8 EG3126A2

9 EG3126B2

(P - 12)
Presa corrent indust.semiencastat,3P+N+T,125A
380-415V,IP-67,col.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 70 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 38)

Mes un sistema de control controlador:
- Tipus M340 Independent.
- Mòduls E/ S: 16 DI 24Vcc, 16 DO 24Vcc. Tots els senyals
cablejades a bornes.
- Connexions: ModBus TCP / IP, Ethernet IP
- Inclou:
- Rack PLC de 8 posicions
- CPU gamma M340
- Mòduls d'E / S.
- Font d'alimentació
- Contactors 50 A, 100 A i 165 A.

TOTAL

Tot muntat en Armari de polièster de 1600x800x500 mm, amb tapa
fixa, muntat superficialment IP 67
Amb la part proporcional de accesoris per el seu correcte montatge i
cablejat intern.

Titol 3

01.11.01

28.405,82

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

11

SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU

Titol 3

02

GRUP ELECTROGEN PORTATIL

1 GGC1N010

u

Grup electrògen,insonoritzat,30kVA, amb remolc apte per circular
per carretera

19.061,72

1,000

19.061,72

Grup electrògen de construcció insonoritzat, de 33 kVA de potència en
servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb
motor dièsel, amb quadre de control, instal·lat. Muntat sobre remolc

Instal·lat a la galeria d'acces a la presa, provat i en funcionament.
EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

PRESSUPOST

2 EG312672

3 GGC1N021

m

u

Data: 16/01/20

amb llança amb enganxi per la seva arrossegament per vehicle. Fins i
tot 4 fixacions tipus Twist Lock per a les subjecció de el grup a el
remolc. Homologat per circular per carretera. (P - 115)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.superf.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 35)
Suministre de enrotllador/desenrotllador motoritzat muntat sobre
remolc

Pàg.:

21

1 K21G2011
14,89

120,000

2 K21GZ022
10.950,75

1,000

3 K21H1211

Inclou certificat de cumpliment del RD 1215/97. (P - 117)
Taxa de matriculació de remolc per el GE

Titol 3

01

TOTAL

97,80

1,000

97,80

31.897,07

1.560,00

u

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 129)
Arrencada caixa deriv.superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual

2,51

300,000

753,00

u

Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada,
rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 131)
Arrencada llumenera int.instal.superf.,h>3m,m.man.,càrr.man.

3,11

300,000

933,00

Capítol

01.12

11

SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU

Titol 3

03

PREPARACIÓ QUADRE BOMBES PER CONNEXIÓ GE

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

13

RETIRADA DE CAIXA I LÍNIA AEREA EN ED.ANNEX

1 SE12S020

2 K21GZ022

m

2 EG121E02

3 EG628HI0
4 EG312664

u

Presa corrent indust.mural,3P+N+T,63A 380-415V,IP-67,col.

46,46

1,000

46,46

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i 380-415
V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-67, col·locada (P - 74)
Caixa 2aïll.polièst.reforç.,360x360x210mm,superf.

82,72

1,000

82,72

u

Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 360x360x210 mm i
muntada superficialment (P - 1)
Commutador IV,tipus panell 63A muntat en armari

m

Commutador IV,tipus panell 63A muntat en armari (P - 68)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub

72,07

1,000

72,07

7,92

10,000

79,20

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 34)
TOTAL

Titol 3

u

01.11.03

280,45

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

12

RETIRADA INSTAL·LACIO ANTIGA INTERIOR PRESA

Desmuntatge 1C cable trenat sobre suports fins RZ3x150/80mm2
Al 0.6/1kV
Desmuntatge d'un circuit de cable trenat sobre suports fins a secció
RZ 3x150/80mm2 Al 0,6/1kV, inclòs desconnexió de puntes del cable,
identificació, transport a magatzem o a abocador.
(P - 135)
Arrencada caixa deriv.superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual

2,90

100,000

290,00

2,51

1,000

2,51

Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada,
rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 131)
TOTAL

1 EG6P1366

3.246,00

Obra

Pressupost CTN 1801098

Capítol

22

Arrencada de llumenera interior instal·lada superficialment, a una
alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 132)

01.11.02

Obra

Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica
superf.,m.man.,càrr.man.

Pàg.:

1.500,000

Taxa de matriculació ordinària de vehicles excepte ciclomotors (P 116)
TOTAL

Data: 16/01/20

1,04

10.950,75

Construït mitjançant perfils tubulars electrosoldats.
Accionament format per:
- Armari elèctric metàl·lic protecció IP 65.
- Convertidor de freqüència per a accionament motor.
- Alimentació a 220V AC.
- Potència instal·lada 1,1 Kw.
- Activació mitjançant comandament a distància de RF a 2 canals; o
per dos polsadors situats a l'armari elèctric.

u

m

1.786,80

Suministre de enrotllador/desenrotllador motoritzat. Per a 1 mànega de
120 m. de longitud, amb una secció de 5x16 mm². Amb una velocitat
de enrotllat 20 m / min. Muntat sobre remolc amb llança amb enganxi
per la seva arrossegament per vehicle i homologat per circular per
carretera.

4 GGC1N015

PRESSUPOST

Capítol

01.13

292,51

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

14

MODIFICACIÓ QGBT

1 EG1AN010

u

Modificació QGBT

7.519,68

1,000

7.519,68

Modificació del CGBT:
- Linea 1 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.
- Linea 2 alimentació enllumenat coronacio
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.
- Línea: SERVEIS PUBLICS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

EUR

EUR

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

PRESSUPOST

Data: 16/01/20

Pàg.:

23

- Línea: Enllumenat EMBARCDOR I JARDINS
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

PRESSUPOST
Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

15

PARTIDES ALÇADA

Titol 3

04

MESURES CORRECTORES MEDIAMBIENTALS

1 XPAXN002

- Línea: ETAP FUTURA
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Data: 16/01/20

pa

Partida alçada de cobrament integre per a la gestió de residus

156,62

Pàg.:

1,000

24

156,62

Partida alçada de mesures correctores mediambientals. (P - 0)
TOTAL

I tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de
material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions
tècniques.

Titol 3

01.15.04

156,62

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

15

PARTIDES ALÇADA

Titol 3

05

ALTRES

totalment muntat, inclou proves i posada en servei (P - 11)
TOTAL

Capítol

01.14

Obra

01

7.519,68

1 XPAXN070

15

PARTIDES ALÇADA

Titol 3

01

GESTIO DE RESIDUS

TOTAL

1 XPAXN010

pa

Partida alçada de cobrament integre per a la gestió de residus

PA a justificar per a contingència d'obres no avaluables en el
present projecte

6.066,09

1,000

6.066,09

Partida alçada a justificar per a contingència d'obres no avaluables en
el present projecte, a causa de possibles defectes no detectables
durant la redacció del projecte (P - 0)

Pressupost CTN 1801098

Capítol

pa

2.266,87

1,000

Titol 3

01.15.05

6.066,09

2.266,87

Partida alçada de cobrament integre per a la gestió de residus (P - 0)
TOTAL

Titol 3

01.15.01

2.266,87

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

15

PARTIDES ALÇADA

Titol 3

02

LEGALITZACIÓ EN BT

1 XPALEG01

pa

P.A Legalitzacions BT

2.500,00

1,000

2.500,00

Partida alçada d'abonament íntegre per a la legalització de la
instal·lació de BT, incloses les taxes de l'Administració i la inspecció
inicial. (P - 0)
TOTAL

Titol 3

01.15.02

2.500,00

Obra

01

Pressupost CTN 1801098

Capítol

15

PARTIDES ALÇADA

Titol 3

03

SEGURETAT I SALUT

1 XPAXN030

pa

Partida Alçada de cobrament íntegre per a Seguretat i Salut a
l’obra

4.679,18

1,000

4.679,18

Partida Alçada de cobrament íntegre per a Seguretat i Salut a l’obra (P
- 0)
TOTAL

Titol 3

01.15.03

4.679,18

EUR

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE BAELLS (T.M. CERCS)

DOC. 4 PRESSUPOST

RESUM

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

RESUM DE PRESSUPOST

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA BERGUEDÀ

Data: 16/01/20

Pàg.:

RESUM DE PRESSUPOST

1

Data: 16/01/20

Pàg.:

2

Import

NIVELL 3: TITOL 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01

RASA EN CALÇADA
RASA EN TERRENY
RASA EN VORERA
ARQUETES
EXECUCIÓ DE NOVA RASA

4.242,23
608,88
1.357,62
2.510,04
8.718,77

Titol 3
Capítol

01.06.01
01.06

REFORMA ENLLUMENAT CORONAMENT
ENLLUMENAT EXTERIOR AL CORONAMENT

Titol 3
Titol 3
Capítol

01.08.01
01.08.02
01.08

CASA ADMINISTRACIÓ
CASA ANNEXA
REFORMA INSTAL·LACIÓ CASA D'ADMINISTRACIO I ANNEXA

Titol 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

01.09.01
01.09.02
01.09.03
01.09.04
01.09

DERIVACIÓ INDIVIDUAL
REFORMA INSTAL·LACIÓ HABITATGE
GARATGE
ENLLUMENAT EXTERIOR
ACTUACIONS AL POBLAT

Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

01.10.01
01.10.02
01.10.03
01.10

ESTACIÓ DE BOMBEIG
ETAP FUTURA
ETAP ACTUAL
REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE BOMBEIG I ETAPs

Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

01.11.01
01.11.02
01.11.03
01.11

NOU QUADRE PER CONMUTACIO AMB GE
GRUP ELECTROGEN PORTATIL
PREPARACIÓ QUADRE BOMBES PER CONNEXIÓ GE
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU

28.405,82
31.897,07
280,45
60.583,34

Titol 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

01.15.01
01.15.02
01.15.03
01.15.04
01.15.05
01.15

GESTIO DE RESIDUS
LEGALITZACIÓ EN BT
SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES MEDIAMBIENTALS
ALTRES
PARTIDES ALÇADA

2.266,87
2.500,00
4.679,18
156,62
6.066,09
15.668,76

63.374,21
63.374,21
6.856,99
1.461,75
8.318,74
1.119,75
6.708,30
1.427,56
3.904,02
13.159,63

DESEMBRE 2019

JOSEP SECANELL
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
COL.LEGIAT NÚM. 8.396

2.471,66
5.031,21
1.897,96
9.400,83

179.224,28

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01

EXECUCIÓ DE NOVA RASA
TRASLLAT QUADRE INDICADORS
NOU SUMINISTRAMENT ELECTRIC LAVABOS PUBLICS
ACTUACIONS EN L'ACCÉS I CAMÍ D'ACCÉS A LA PRESA
ENLLUMENAT EXTERIOR: JARDINS, ED.AUXI., APARCAMENT
ENLLUMENAT EXTERIOR AL CORONAMENT
DESDOBLAMENT DE L'ESCOMESA ELÈCTRICA CASA ADMINIST
REFORMA INSTAL·LACIÓ CASA D'ADMINISTRACIO I ANNEXA
ACTUACIONS AL POBLAT
REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE BOMBEIG I ETAPs
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALTERNATIU
RETIRADA INSTAL·LACIO ANTIGA INTERIOR PRESA
RETIRADA DE CAIXA I LÍNIA AEREA EN ED.ANNEX
MODIFICACIÓ QGBT
PARTIDES ALÇADA
Pressupost CTN 1801098

8.718,77
1.425,05
601,14
5.189,68
22.663,81
63.374,21
3.139,47
8.318,74
13.159,63
9.400,83
60.583,34
3.246,00
292,51
7.519,68
15.668,76
223.301,62
223.301,62

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost CTN 1801098

223.301,62
223.301,62
EUR

EUR
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