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MEMÒRIA

PROJECTE SISTEMA DE TRACTAMENT D’AIGUA DE LES PISCINES
MUNICIPALS DE SUDANELL.

1.- ANTECEDENTS.
Per encàrrec de l’Ajuntament de Sudanell, es redacta aquest projecte per a la
descripció de les obres que s’hauran de realitzar per a la instal·lació del sistema de
tractament d’aigua de les piscines municipals.

Les obres es realitzaran en un terreny de propietat municipal situat a la sortida del
municipi, a l’avinguda de Catalunya i al costat del camp de futbol.
Les obres ocuparan una part de 35 m2 del total d’una parcel·la d’equipament de
7.424m2.
L’Ajuntament té previst dotar aquesta parcel·la, dels serveis necessaris, aigua,
subministrament elèctric i xarxa de clavegueram, per la qual cosa el projecte no contempla
aquestes actuacions. Al mateix temps l’Ajuntament procedirà a l’enderroc i neteja de la zona
afectada per les obres i, en el seu dia, encarregaran l’estudi geotècnic per poder iniciar les
actuacions..

2.- OBJECTE DEL PROJECTE.
Es redacta aquest projecte per descriure les obres i instal·lacions necessàries per a
implantar el sistema de tractament d’aigua de les piscines municipals.
Tanmateix es pretén obtenir dels Organismes competents les oportunes
autoritzacions per realitzar les obres d’urbanització reflectides en aquest projecte.

3.- DADES DEL PROMOTOR.
Nom del promotor :
C.I.F. :
Adreça fiscal :

AJUNTAMENT DE SUDANELL
P2526300E
Plaça de l’Ajuntament, nº 4. SUDANELL (Lleida)

4.- AUTOR DEL PROJECTE.
L’autor del present projecte és el Sr. Xavier Buixadera Miró, Enginyer Tècnic
Industrial Elèctric, amb DNI 40.870.669-Z al servei de l’empresa Taller Tècnic Ponent, S.L.,
amb domicili a la Rambla de Ferran, nº 20, 3er. 3a., 25007 Lleida.

5.- SITUACIÓ DE L’OBRA.
Les obres incloses en aquesta actuació, estan formades per la construcció de la
caseta per ha contenir els sistemes de tractament d’aigua, i tots els equips necessaris per el
seu funcionament, que estan situades en una parcel·la d’equipament en l’avinguda de
Catalunya al costat camp de futbol del municipi.

6.- DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL.
La superfície total sobre la qual s’actua és d’uns 35 m2.
El planejament aplicable és el vigent POUM de Sudanell.
El POUM definia un polígon d’actuació urbanística, el SUc.

Tots els terrenys afectats pel projecte són públics i formen part d’espais
d’equipament públic i de zones verdes.

Els terrenys privats solament resulten afectats per la construcció d’escomeses
d’infraestructures de serveis públics.

7.- JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA.
El projecta defineix la construcció d’una edificació destinada a allotjar els equips de
tractament d’aigua per les piscines municipals.

8.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR.
Bàsicament serà la realització de l’anivellació de la zona afectada i l’excavació de
terres per poder fer la construcció del edifici segons les cotes descrites en projecte.
També serà necessària la localització de les xarxes públiques existents, per tal
d’evitar riscos en l’execució del moviment de terres.

Quan els terrenys així ho demanin caldrà realitzar els apuntalaments i estrebats
necessaris de les rases per evitar el seu enderrocament.
El rebliment es realitzarà amb material adequat procedent de la mateixa excavació o
de préstec.
Cal recordar al contractista que la caiguda de rases i talussos és un motiu molt
important d’accidents en la construcció i, per tant, es demanarà especial cura en aquest
aspecte.

L’edifici de tractament d’aigua, està a un nivell inferior, construït amb murs de
contenció de terres i el sostre amb pendent.

Totes les instal·lacions projectades compleixen la reglamentació vigent, el projecte
ha previst en totes les seves parts l’accés per a minusvàlids, adaptant un accés a la piscina
gran, vestidor i dutxes i mobilitat per tot el recinte de les piscines.

9.- TRACTAMENT D’AIGUA DE LES PISCINES.
La proposta per l’equipament de la sala de tractament de l’aigua de les piscines de
Sudanell, té com a finalitat donar compliment a la normativa vigent sobre tractament d’aigua
de piscines i condicions higièniques-sanitàries que s’han de complir; entre elles l’obligació
de disposar de sistemes automàtics o semiautomàtics per a la desinfecció de l’aigua. En el
projecte es proposa la instal·lació de cloració salina, amb control automàtic i correcció de PH
i aportació de clor en casos puntuals
.
Totes les piscines disposen d’un sistema de filtració per tal de mantenir l’aigua neta i
transparent, lliure de sòlids en suspensió i impureses.
Tot l’equipament, instal·lacions i controls, estan definits en la resta de documents del
projecte, plànols, amidaments, plec de condicions.

10.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ EN MATÈRIA DE
TRACTAMENT DE RESIDUS.
El contractista és el responsable de gestionar els sobrats de l’obra de conformitat
amb les directrius del D 201/1994, de 26 de juliol, i del RD 105/2008, d’1 de febrer, regulador
dels enderrocs i d’altres residus de la construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de
residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que
cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra.
Al projecte s’han avaluat el volum i les característiques dels residus que
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el
Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista els costos que
això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades no
detectades prèviament, que con tinguin o hagin pogut contenir productes tòxics i
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació
per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

11.- CONTROL DE LES OBRES.

Totes les obres s’ajustaran als documents del projecte, i sota la interpretació o
modificació, si cal, de la Direcció Tècnica.
En cap cas l’adjudicatari de les obres podrà introduir modificacions o interpretacions
sense l’autorització de la direcció facultativa que, en el seu cas, quedaran reflectides en el
llibre d’ordres de l’obra.
No es realitzarà cap modificació o ampliació que, si requereix la liquidació d’obra, no
estigui autoritzada i signada per totes les parts en el llibre d’ordres de l’obra.
Qualsevol dubte sobre les obres que no estigui en els documents de projecte es
consultarà a la Direcció Tècnica.
Les partides pressupostades a justificar, s’aprovaran abans de la despesa i es
seguiran per totes les parts al llibre d’ordres de l’obra.

12.- PRESSUPOST
El pressupost total per contracte és de (21 % IVA inclòs).........................88.416,53€
(VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS)

MIL

QUATRE-CENTS

SETZE

EUROS

AMB

CINQUANTA-TRES

13.- CONCLUSIONS.
El present projecte s’ha redactat de conformitat amb les normatives vigents que li són
d’aplicació, a fi que mereixi l’aprovació per part dels organismes on sigui presentat.

JAVIER
BUIXADERA
MIRO - DNI
40870669Z
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Lleida, octubre de 2.018
L’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL ELÈCTRIC
XAVIER BUIXADERA MIRÓ
DNI 40870669-Z
Al servei de l’empresa Taller Tècnic Ponent, S.L.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra: TRACTAMENT AIGUA PISCINES
Emplaçament: Avinguda Catalunya
Superfície construïda: 35 m2
Promotor: Ajuntament de Sudanell
Enginyer/s autor/s del Projecte d'execució: Xavier Buixadera Miro
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Xavier Buixadera Miro

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia: Terrenys urbans.
Característiques del terreny: Terreny urbà consolidat per vials (calçada i voreres) i terrenys igualment
urbans però no consolidats que caldrà sanejar.
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: L’entorn immediat està consolidat per vials i
equipament esportiu
Instal·lacions de serveis públics: Són les pròpies dels nuclis urbans, es a dir instal·lacions soterrades
d’abastament d’aigua i sanejament, i instal·lacions aèries d’enllumenat, d’electrificació i de
telecomunicacions.
Tipologia de vials: Trànsit mixte persones i vehicles de baixa intensitat

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"
1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de
manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb
el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a
les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es
produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla
de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els
empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de
riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:

Evitar riscos


Avaluar els riscos que no es puguin evitar



Combatre els riscos a l'origen



Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut



Tenir en compte l'evolució de la tècnica



Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill



Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i
les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el
treball



Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual



Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:


El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja



L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació



La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars



El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions
i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.



La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses



La recollida dels materials perillosos utilitzats



L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes



L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball



La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms



Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi
a l'obra o prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos
que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives
previstes mes segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat
dels
quals
consisteixi
en
la
prestació
del
seu
treball
personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador
rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per
tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors
han de:


Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans
amb els que desenvolupin la seva activitat.



Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista



No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o
que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball



Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i
salut dels treballadors.



Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que
no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o
bé ser aplicables a altres feines.
 Mitjans i maquinaria
 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
 Riscos derivats del funcionament de grues
 Caiguda de la càrrega transportada
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Contactes elèctrics directes o indirectes
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques
 Altres

Treballs previs
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Bolcada de piles de materials
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
 Enderrocs
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Projecció de partícules durant els treballs
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
 Contactes amb materials agressius
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Fallida de l'estructura
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Acumulació i baixada de runes

 Moviments de terres i excavacions
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
 Cops i ensopegades
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
 Fonaments
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
 Projecció de partícules durant els treballs
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
 Contactes amb materials agressius
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
 Contactes elèctrics directes o indirectes
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Fallides d'encofrats

 Fallides de recalços
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Bolcada de piles de material
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
 Estructura
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
 Projecció de partícules durant els treballs
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
 Contactes amb materials agressius
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Contactes elèctrics directes o indirectes
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Fallides d'encofrats
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Bolcada de piles de material
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
 Riscos derivats de l'accés a les plantes
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
 Ram de paleta
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Projecció de partícules durant els treballs
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
 Contactes amb materials agressius
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic

 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Bolcada de piles de material
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
 Instal·lacions
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts
 Contactes elèctrics directes o indirectes
 Sobre-esforços per postures incorrectes
 Caigudes de pals i antenes
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
 (Annex II del RD 1627/1997))
 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
l'entorn del lloc de treball
 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat,
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades
 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball.
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)
 Mesures de protecció col·lectiva
 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra
 Senyalització de les zones de perill
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra
com en relació amb els vials exteriors
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents
(subsòl, edificacions veïnes)

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de
protecció de les rases
 Utilització de paviments antilliscants.
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
 Instal·lació de serveis sanitaris
 Mesures de protecció individual
 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
 Utilització de calçat de seguretat
 Utilització de casc homologat
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva,
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips
només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.
 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades
 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
 Utilització de mandils
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire
 Mesures de protecció a tercers
 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada
s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa
 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els
vials exteriors
 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

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

7. NORMATIVA APLICABLE

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE:
31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS
Y
DATOS
QUE
DEBEN
REUNIR
LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga
alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo” (O 09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)
RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS
CON
LA
EXPOSICIÓN
A
AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD,
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)
RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

(BOE:

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A
LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28
de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i
la modificació: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))
O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD
/
O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75
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LA PROPIETAT

L’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
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Col.legiat nº 4.333
Al servei de l’empresa Taller Tècnic Ponent, S.L.

PRESSUPOST

Projecte sistema de tractament d´aigua de les piscines municipals de Sudanell
Ajuntament de Sudanell
Taller Tecnic Ponent SL octubre 2018
Pàg.: 1

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST TRACTAMENT AIGUA

CAPÍTOL

02

TRACTAMENT AIGUA

SUB CAPÍTOL

01

EDIFICI

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

E2213422

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P
- 1)

3,32

432,000

1.434,24

2

E2412020

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics (P - 2)

2,53

432,000

1.092,96

3

F923U002

m3

Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50
a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima
de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 58)

35,87

41,700

1.495,78

4

E936N160

m2

Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió
(P - 13)

7,43

44,000

326,92

5

E4D2DA03

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m (P - 7)

16,21

98,400

1.595,06

6

E4B2M6JJ

m2

Armadura per a mur AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 5)

9,00

202,400

1.821,60

7

E4521AG3

m3

Formigó per a mur, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 3)

76,28

12,550

957,31

8

E9G11AB1

m2

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic (P - 14)

13,46

74,000

996,04

9

E4E2454L

m2

Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, de cara
vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 9)

25,53

33,000

842,49

10 E4D8U100

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a
cèrcols de directriu recta (P - 8)

16,89

18,000

304,02

11 E4B84000

kg

Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 6)

1,10

150,000

165,00

12 E45819G3

m3

Formigó per a cèrcols, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 4)

82,28

2,700

222,16

13 E4LF4218

m2

Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, amb revoltó de
ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 22,5 kNm
per m d'amplària de sostre (P - 10)

26,10

44,000

1.148,40

14 EABGP768

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 200x215 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
finestra de 40x20, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada (P 15)

395,69

1,000

395,69

15 EAF14274

u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana (P - 16)

143,57

2,000

287,14

EUR
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PRESSUPOST
16 E826C16D

m2

Enrajolat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu superior, de 76 a 115 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 12)

34,92

40,000

1.396,80

17 E7643A0H

m2

Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm,
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada
clavada amb adhesiu de cautxú sintètic, reforçada amb fixacions
mecàniques (P - 11)

28,18

57,000

1.606,26

18 ED515MX1

u

Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 ) (P - 18)

54,94

1,000

54,94

19 ED5A5600

m

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
50 mm de diàmetre (P - 19)

2,08

19,000

39,52

20 ED351740

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides
interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 17)

178,55

1,000

178,55

21 ED7K3341

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 20)

53,92

13,000

700,96

22 EFA2B545

m

Tub de cPVC de 90 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió
nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 22)

35,34

14,000

494,76

23 EFA2A545

m

Tub de cPVC de 75 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió
nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 21)

29,78

12,000

357,36

TOTAL

SUB CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST TRACTAMENT AIGUA

CAPÍTOL

02

TRACTAMENT AIGUA

SUB CAPÍTOL

02

EQUIPS

NUM. CODI

17.913,96

01.02.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EJ7117P3

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de
12000 l de capacitat, col·locat sobre bancada (P - 42)

2.077,84

1,000

2.077,84

2

EJ7117N3

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de
4000 l de capacitat, col·locat sobre bancada (P - 41)

1.133,57

1,000

1.133,57

3

ENHC38E1

u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de
polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió
embridada, diàmetre nominal de l'aspiració 110 mm, diàmetre
nominal de la impulsió 110 mm, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de
potència a 1450 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència
energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada
superficialment (P - 45)

1.305,58

2,000

2.611,16

4

ENHC1441

u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de
polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió roscada,
diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, diàmetre nominal de la
impulsió 2 ´´, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència a
2850 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE2,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment
(P - 44)

451,92

1,000

451,92

5

ENHC38G1

u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de
polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió
embridada, diàmetre nominal de l'aspiració 110 mm, diàmetre
nominal de la impulsió 110 mm, motor trifàsic de 400 V i 4 kW de
potència a 1450 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència

1.445,66

1,000

1.445,66

EUR
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PRESSUPOST
energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada
superficialment (P - 46)
6

ENM14227

u

Bomba dosificadora de 0,005 m3/h de cabal, com a màxim, amb
regulació electrònica, de preu alt i muntada superficialment (P 47)

221,84

4,000

887,36

7

EJ63UCL2

u

Quadre de control i dosificació de clor lliure i del pH, amb bomba
dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb filtre i sonda de clor
lliure, de dimensions 600x400x160 mm i alimentació estàndar
240 V, muntat superficialment (P - 37)

3.949,34

2,000

7.898,68

8

EJ711723

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 60 l
de capacitat, col·locat sobre bancada (P - 40)

40,07

4,000

160,28

9

EJ652B56

u

Filtre de sorra, acer inoxidable, de 35 m3/h, amb connexió de
diàmetre 2´´, muntat sobre bancada (P - 39)

1.538,49

1,000

1.538,49

10 EJ650200

u

Filtre de sorra, acer inoxidable, de 100 m3/h, amb connexió de
diàmetre 2´´, muntat sobre bancada (P - 38)

5.205,29

1,000

5.205,29

11 EX020200

u

subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de electrolisis
de sal per ha el control de desinfeccio de piscina publica amb
una capacitat de 120 g/h (P - 48)

5.064,81

1,000

5.064,81

12 EX020201

u

subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de electrolisis
de sal per ha el control de desinfeccio de piscina publica amb
una capacitat de 9 g/h (P - 49)

553,41

1,000

553,41

13 EX020202

u

subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de neteja
automatic integrat, Net'N'Clean (P - 50)

2.333,91

1,000

2.333,91

14 EX020203

u

conjunt d'accesoris de muntatge i posada en servei del total
d'equips sala depuracio de les piscines (P - 51)

1.847,54

1,000

1.847,54

15 EX020304

kg

subministre de silex per ha filtracio (P - 52)

0,25

3.150,000

787,50

TOTAL

SUB CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST TRACTAMENT AIGUA

CAPÍTOL

02

TRACTAMENT AIGUA

SUB CAPÍTOL

03

INSTAL.LACIONS

NUM. CODI

33.997,42

01.02.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F2221242

m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària
i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
minirasadora manual (P - 57)

4,37

75,000

327,75

2

FFB1A655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 59)

20,00

65,000

1.300,00

3

EJ22Y910

u

dutxa d'acer inoxidable mate AISI-316 inclos embellecedor,
ruixador, valvula temporitzada amb accesoris d'anclatge en
paviment (P - 36)

758,08

3,000

2.274,24

4

EFB4A951

m

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i
2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 23)

5,92

20,000

118,40

5

EG22HB11

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 25)

3,50

20,000

70,00

6

EG317574

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació SZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2,

10,86

25,000

271,50

EUR
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PRESSUPOST
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 26)
7

EG134902

u

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
autoextingible, amb porta, per a 50 mòduls i muntada
superficialment (P - 24)

143,37

1,000

143,37

8

EG4113JC

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall segons
UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 30)

74,47

1,000

74,47

9

EG4113CA

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal,
tipus ICP-M, tripolar (3P), de 4500 A de poder de tall segons
UNE 20317, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 29)

52,89

3,000

158,67

10 EG41139A

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal,
tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500 A de poder de tall segons
UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 28)

34,12

1,000

34,12

11 EG411399

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500 A de poder de tall segons
UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 27)

33,57

6,000

201,42

12 EG4242JH

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 - 32)

168,93

1,000

168,93

13 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 (P - 31)

92,52

2,000

185,04

14 EG62D19J

u

Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment (P - 33)

9,36

1,000

9,36

15 EG638153

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, muntada sobre caixa o bastidor (P - 34)

7,01

2,000

14,02

16 EM31U006

u

Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de
capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal·lat (P - 43)

82,32

1,000

82,32

17 EHB1P534

u

Llumenera estanca amb protecció de policarbonat amb 2 tub de
led de 1.5 metres rectangular, amb xassís de planxa d'acer,
IP-54, muntada superficialment al sostre (P - 35)

82,88

3,000

248,64

TOTAL

SUB CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST TRACTAMENT AIGUA

CAPÍTOL

02

TRACTAMENT AIGUA

SUB CAPÍTOL

04

COMPLEMENTS OBRA

NUM. CODI
1

EX02I000

5.682,25

01.02.03

UA
pa

DESCRIPCIÓ
partida alçada a justificar per els trevalls previs d'implantacio en
obra no previstos en pressupost, a justificar per la direccio
tecnica en les obres de construccio depuracio (P - 53)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

618,00

1,000

618,00

EUR
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PRESSUPOST
2

EX02I001

pa

partida alçada a justificar a peticio de la direccio tecnica
d'assagos i control de qualitat en obra depuracio (P - 54)

309,00

1,000

309,00

3

EX02I002

pa

despeses previstes per ha el total d'unitats d'obra justificades en
seguretat i salud obra depuracio (P - 55)

1.236,00

1,000

1.236,00

4

EX02I003

pa

partida alçada a justificar per la direccio tecnica d'imprevistos
d'obra depuracio (P - 56)

1.648,00

1,000

1.648,00

TOTAL

SUB CAPÍTOL

01.02.04

3.811,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Sub Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sub Capítol
01.02.01
edifici
17.913,96
Sub Capítol

01.02.02

equips

Sub Capítol

01.02.03

instal.lacions

33.997,42

Sub Capítol

01.02.04

complements obra

3.811,00

Capítol

01.02

Tractament aigua

61.404,63

5.682,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
61.404,63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.02
Tractament aigua
61.404,63
Obra

01

Pressupost TRACTAMENT AIGUA

61.404,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
61.404,63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost TRACTAMENT AIGUA
61.404,63
61.404,63

euros
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Sub Capítol
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sub Capítol
01.02.01
edifici
29,17
Sub Capítol

01.02.02

equips

Sub Capítol

01.02.03

instal.lacions

55,37

Sub Capítol

01.02.04

complements obra

6,21

Capítol

01.02

Tractament aigua

100,00

9,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.02
Tractament aigua
100,00
Obra

01

Pressupost TRACTAMENT AIGUA

100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost TRACTAMENT AIGUA
100,00
100,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

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

61.404,63

13 % Despeses Generals SOBRE 61.404,63.....................................................................

7.982,60

6 % Benefici Industrial SOBRE 61.404,63..........................................................................

3.684,28

Subtotal

73.071,51

21 % IVA SOBRE 73.071,51...............................................................................................

15.345,02

€

88.416,53

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

1

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VUITANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS )

JAVIER
BUIXADERA
MIRO - DNI
40870669Z

Firmado digitalmente por
JAVIER BUIXADERA MIRO - DNI
40870669Z
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, sn=BUIXADERA
MIRO, givenName=JAVIER,
serialNumber=IDCES-40870669
Z, cn=JAVIER BUIXADERA MIRO
- DNI 40870669Z
Fecha: 2018.11.06 10:27:13
+01'00'

QUADRE DE PREUS Nº I
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

E2213422

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió
(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

3,32 €

P- 2

E2412020

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

2,53 €

P- 3

E4521AG3

m3

Formigó per a mur, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

76,28 €

P- 4

E45819G3

m3

Formigó per a cèrcols, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

82,28 €

P- 5

E4B2M6JJ

m2

Armadura per a mur AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
(NOU EUROS)

9,00 €

P- 6

E4B84000

kg

Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

1,10 €

P- 7

E4D2DA03

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m
(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

16,21 €

P- 8

E4D8U100

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cèrcols de directriu recta
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

16,89 €

P- 9

E4E2454L

m2

Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

25,53 €

P- 10

E4LF4218

m2

Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat
de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 22,5 kNm per m
d'amplària de sostre
(VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

26,10 €

P- 11

E7643A0H

m2

Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil), col·locada clavada amb adhesiu de cautxú sintètic, reforçada amb fixacions
mecàniques
(VINT-I-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

28,18 €

P- 12

E826C16D

m2

Enrajolat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola
de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 76 a 115 peces/m2 col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

34,92 €

P- 13

E936N160

m2

Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

7,43 €

P- 14

E9G11AB1

m2

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 15

EABGP768

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de
40x20, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada
(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

PREU

13,46 €

395,69 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

P- 16

EAF14274

u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per
a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

143,57 €

P- 17

ED351740

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

178,55 €

P- 18

ED515MX1

u

Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

54,94 €

P- 19

ED5A5600

m

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm de diàmetre
(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P- 20

ED7K3341

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200
mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

53,92 €

P- 21

EFA2A545

m

Tub de cPVC de 75 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma
UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

29,78 €

P- 22

EFA2B545

m

Tub de cPVC de 90 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma
UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

35,34 €

P- 23

EFB4A951

m

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

5,92 €

P- 24

EG134902

u

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a 50
mòduls i muntada superficialment
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

143,37 €

P- 25

EG22HB11

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat
(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

3,50 €

P- 26

EG317574

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

10,86 €

P- 27

EG411399

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

33,57 €

P- 28

EG41139A

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

34,12 €

P- 29

EG4113CA

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de
4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

52,89 €

UA
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2,08 €
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Pàg.:

3

NÚMERO

CODI

P- 30

EG4113JC

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de
4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

74,47 €

P- 31

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
(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

92,52 €

P- 32

EG4242JH

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
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

168,93 €

P- 33

EG62D19J

u

Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment
(NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

9,36 €

P- 34

EG638153

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor
(SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

7,01 €

P- 35

EHB1P534

u

Llumenera estanca amb protecció de policarbonat amb 2 tub de led de 1.5 metres rectangular,
amb xassís de planxa d'acer, IP-54, muntada superficialment al sostre
(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

82,88 €

P- 36

EJ22Y910

u

dutxa d'acer inoxidable mate AISI-316 inclos embellecedor, ruixador, valvula temporitzada amb
accesoris d'anclatge en paviment
(SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

758,08 €

P- 37

EJ63UCL2

u

Quadre de control i dosificació de clor lliure i del pH, amb bomba dossificadora de clor de cabal 2
l/h, amb filtre i sonda de clor lliure, de dimensions 600x400x160 mm i alimentació estàndar 240 V,
muntat superficialment
(TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

3.949,34 €

P- 38

EJ650200

u

Filtre de sorra, acer inoxidable, de 100 m3/h, amb connexió de diàmetre 2´´, muntat sobre
bancada
(CINC MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

5.205,29 €

P- 39

EJ652B56

u

Filtre de sorra, acer inoxidable, de 35 m3/h, amb connexió de diàmetre 2´´, muntat sobre bancada
(MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

1.538,49 €

P- 40

EJ711723

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 60 l de capacitat, col·locat sobre
bancada
(QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

40,07 €

P- 41

EJ7117N3

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 4000 l de capacitat, col·locat sobre
bancada
(MIL CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

1.133,57 €

P- 42

EJ7117P3

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 12000 l de capacitat, col·locat sobre
bancada
(DOS MIL SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2.077,84 €

P- 43

EM31U006

u

Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C,
amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre, instal·lat
(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

82,32 €

UA
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P- 44

ENHC1441

u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP
incorporat, de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, diàmetre nominal de la
impulsió 2 ´´, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència a 2850 rpm, IP55, amb una classe
d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

451,92 €

P- 45

ENHC38E1

u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP
incorporat, de connexió embridada, diàmetre nominal de l'aspiració 110 mm, diàmetre nominal de
la impulsió 110 mm, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 1450 rpm, IP55, amb una classe
d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment
(MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

1.305,58 €

P- 46

ENHC38G1

u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP
incorporat, de connexió embridada, diàmetre nominal de l'aspiració 110 mm, diàmetre nominal de
la impulsió 110 mm, motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència a 1450 rpm, IP55, amb una classe
d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment
(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

1.445,66 €

P- 47

ENM14227

u

Bomba dosificadora de 0,005 m3/h de cabal, com a màxim, amb regulació electrònica, de preu alt i
muntada superficialment
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

221,84 €

P- 48

EX020200

u

subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de electrolisis de sal per ha el control de
desinfeccio de piscina publica amb una capacitat de 120 g/h
(CINC MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

5.064,81 €

P- 49

EX020201

u

subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de electrolisis de sal per ha el control de
desinfeccio de piscina publica amb una capacitat de 9 g/h
(CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

553,41 €

P- 50

EX020202

u

subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de neteja automatic integrat, Net'N'Clean
(DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

2.333,91 €

P- 51

EX020203

u

conjunt d'accesoris de muntatge i posada en servei del total d'equips sala depuracio de les
piscines
(MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.847,54 €

P- 52

EX020304

kg

subministre de silex per ha filtracio
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P- 53

EX02I000

pa

partida alçada a justificar per els trevalls previs d'implantacio en obra no previstos en pressupost, a
justificar per la direccio tecnica en les obres de construccio depuracio
(SIS-CENTS DIVUIT EUROS)

618,00 €

P- 54

EX02I001

pa

partida alçada a justificar a peticio de la direccio tecnica d'assagos i control de qualitat en obra
depuracio
(TRES-CENTS NOU EUROS)

309,00 €

P- 55

EX02I002

pa

despeses previstes per ha el total d'unitats d'obra justificades en seguretat i salud obra depuracio
(MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)

1.236,00 €

P- 56

EX02I003

pa

partida alçada a justificar per la direccio tecnica d'imprevistos d'obra depuracio
(MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)

1.648,00 €

P- 57

F2221242

m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora
manual
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

4,37 €

P- 58

F923U002

m3

Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar
de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

35,87 €

UA
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PREU

0,25 €
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P- 59

FFB1A655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
(VINT EUROS)

Pàg.:

5

20,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

P- 2

P- 3

CODI
E2213422

E2412020

E4521AG3

UA
m3

m3

m3

B065EH0C

P- 4

E45819G3

m3

B065ED0C

P- 5

E4B2M6JJ

m2

B0A14200
B0B34258

P- 6

E4B84000

kg

B0A14200

P- 7

E4D2DA03

m2

B0A14300
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D625A0
B0D71130

P- 8

E4D8U100
B0A31000
B0D21030
B0D625A0
B0D71130
B0D75000
B0DZA000
B0DZU010

m2

DESCRIPCIÓ
Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Altres conceptes
Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics
Altres conceptes
Formigó per a mur, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa
Altres conceptes
Formigó per a cèrcols, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIb
Altres conceptes
Armadura per a mur AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Altres conceptes
Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per
a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m
Filferro recuit de diàmetre 3 mm
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Altres conceptes
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cèrcols de
directriu recta
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10
mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant
Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics
Altres conceptes

Pàg.:

1

PREU
3,32 €
3,32 €
2,53 €
2,53 €
76,28 €
57,75000 €

18,53 €
82,28 €
57,75000 €

24,53 €
9,00 €

0,02106 €
7,89600 €
1,08 €
1,10 €
0,00585 €
1,09 €
16,21 €
0,21200 €
0,20414 €
0,56848 €
0,22713 €
0,09464 €
1,40800 €
13,50 €
16,89 €
0,13600
0,76000
0,18740
1,40800
8,43700

€
€
€
€
€

0,11000 €
0,51000 €
5,34 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 9

CODI
E4E2454L

UA
m2

B0E244F2

P- 10

E4LF4218

m2

B4LF0402
B4LZ160J

P- 11

E7643A0H

m2

B0911000
B0A61800
B7611A00
B7Z1418B

P- 12

E826C16D

m2

B05A2202
B0711020
B0FH4141

P- 13

E936N160

m2

B06NN12B

P- 14

E9G11AB1

m2

B064E26B

P- 15

EABGP768

u

DESCRIPCIÓ
Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, de cara vista, llis, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3
Altres conceptes
Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes
de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de
moment flector últim 22,5 kNm per m d'amplària de sostre
Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa
de tensió compresa entre 61 i 96 kN
Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 60 cm i alçària de 18
cm
Altres conceptes
Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de
cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada clavada amb adhesiu de
cautxú sintètic, reforçada amb fixacions mecàniques
Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis
Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2
Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 80x40 mm per a fixació de
làmines impermeabilitzants
Altres conceptes
Enrajolat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
superior, de 76 a 115 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, blanca
Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004
Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu superior, grup BIII
(UNE-EN 14411)
Altres conceptes
Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20
Altres conceptes
Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic
Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E
Altres conceptes
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 200x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x20, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada

Pàg.:

2

PREU
25,53 €

13,30313 €

12,23 €
26,10 €

12,51999 €
7,58205 €
6,00 €
28,18 €

4,37800
0,54000
13,10400
0,99000

€
€
€
€

9,17 €
34,92 €

0,41820 €
2,99071 €
16,36800 €

15,14 €
7,43 €

3,67500 €
3,76 €
13,46 €
7,92540 €

5,53 €
395,69 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BABGPA68

UA

BAZGC370

P- 16

EAF14274

u

B7J50010
B7J50090
BAF14274

P- 17

ED351740

u

BD351740

P- 18

ED515MX1

u

B0710150
BD515MX1

P- 19

ED5A5600

m

BD5B1500

P- 20

ED7K3341

m

B0310500
BD7K3340

BDW3EB00
BDY3EB00

P- 21

EFA2A545

B0A72L00

m

DESCRIPCIÓ
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 200x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x20, pany de cop, acabat
esmaltat
Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà
Altres conceptes
Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada
amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent
Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana
Altres conceptes
Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat
Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides
interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a
4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat
Altres conceptes
Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana
metàl·lica, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana
metàl·lica
Altres conceptes
Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm de
diàmetre
Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm de diàmetre
Altres conceptes
Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense
pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica
Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm
Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm
Altres conceptes
Tub de cPVC de 75 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per
encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior

Pàg.:

3

PREU
318,62000 €

59,58000 €
17,49 €
143,57 €

0,84780 €
2,05740 €
129,13560 €

11,53 €
178,55 €

153,93000 €

24,62 €
54,94 €
0,88654 €
42,09000 €
11,96 €
2,08 €
0,56700 €
1,51 €
53,92 €

3,08890 €
26,22000 €

13,93590 €
0,97000 €
9,71 €
29,78 €

1,04250 €

Projecte sistema de tractament d´aigua de les piscines municipals de Sudanell
Ajuntament de Sudanell
Taller Tecnic Ponent SL octubre 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BFA2A540

UA

BFWA2A40
BFYA3A40

P- 22

EFA2B545

m

B0A72M00
BFA2B540
BFWA2C40
BFYA3C40

P- 23

EFB4A951

m

B0A75E00
BFB4A951
BFWB5605
BFYB5605

P- 24

EG134902

u

BG134902
BGW13000

P- 25

EG22HB11

m

BG22HB10

P- 26

EG317574

m

BG317570

P- 27

EG411399

u

DESCRIPCIÓ
Tub de cPVC de 75 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2
Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, encolat
Altres conceptes
Tub de cPVC de 90 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per
encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior
Tub de cPVC de 90 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2
Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, encolat
Altres conceptes
Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment
Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior
Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Altres conceptes
Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible,
amb porta, per a 50 mòduls i muntada superficialment
Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible,
amb porta, 50 mòduls i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i
protecció
Altres conceptes
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-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 SZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BG411399

UA

BGW41000

P- 28

EG41139A

u

BG41139A

BGW41000

P- 29

EG4113CA

u

BG4113CA

BGW41000

P- 30

EG4113JC

u

BG4113JC

BGW41000

P- 31

EG42429H

u

BG42429H

BGW42000

P- 32

EG4242JH

u

BG4242JH

BGW42000

P- 33

EG62D19J

u

DESCRIPCIÓ
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 10 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 4500 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
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 4500 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 15 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 4500 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
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, tripolar (3P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 15 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, tripolar (3P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, 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 automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 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 20 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 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 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 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, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BG62D19J

UA

BGW62000

P- 34

EG638153

u

BG638153

P- 35

EHB1P534

u

BHB1P530

P- 36

EJ22Y910

u

BJ22Y910

P- 37

EJ63UCL2

u

BJ63UCL2

P- 38

EJ650200

u

BJ650200

P- 39

EJ652B56

u

BJ652B50

P- 40

EJ711723

u

BJ711720

P- 41

EJ7117N3

u

BJ7117N0

P- 42

EJ7117P3

u

DESCRIPCIÓ
Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà,
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors
Altres conceptes
Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor
Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a muntar sobre
bastidor o caixa
Altres conceptes
Llumenera estanca amb protecció de policarbonat amb 2 tub de led de 1.5
metres rectangular, amb xassís de planxa d'acer, IP-54, muntada
superficialment al sostre
Llumenera estanca amb protecció de policarbonat per 2 tubs led de 1.5
metres, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, , IP-54
Altres conceptes
dutxa d'acer inoxidable mate AISI-316 inclos embellecedor, ruixador, valvula
temporitzada amb accesoris d'anclatge en paviment
Dutxa per exterior piscina d'acer inoxidable AISI-316 completa amb
accesoris i anclatge al paviment
Altres conceptes
Quadre de control i dosificació de clor lliure i del pH, amb bomba
dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb filtre i sonda de clor lliure, de
dimensions 600x400x160 mm i alimentació estàndar 240 V, muntat
superficialment
Quadre de control i dosificació de clor lliure i del pH, amb bomba
dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb filtre i sonda de clor lliure, de
dimensions 600x400x160 mm i alimentació estàndar 240 V
Altres conceptes
Filtre de sorra, acer inoxidable, de 100 m3/h, amb connexió de diàmetre 2´´,
muntat sobre bancada
Filtre de sorra, acer inoxidable, de 100 m3/h, amb connexió de diàmetre 2´´
Altres conceptes
Filtre de sorra, acer inoxidable, de 35 m3/h, amb connexió de diàmetre 2´´,
muntat sobre bancada
Filtre de sorra, acer inoxidable, de 35 m3/h, amb connexió de diàmetre 2´´
Altres conceptes
Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 60 l de
capacitat, col·locat sobre bancada
Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 60 l de
capacitat
Altres conceptes
Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 4000 l de
capacitat, col·locat sobre bancada
Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 4000 l de
capacitat
Altres conceptes
Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 12000 l de
capacitat, col·locat sobre bancada
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 43

CODI
BJ7117P0

EM31U006

UA

u

BM31U006

BMY3U010

P- 44

ENHC1441

u

BNHC1441

P- 45

ENHC38E1

u

BNHC38E1

P- 46

ENHC38G1

u

BNHC38G1

P- 47

ENM14227

u

BNM14220

P- 48

EX020200
BX020200
BX020299

u

DESCRIPCIÓ
Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 12000 l de
capacitat
Altres conceptes
Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una
eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de
dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat
Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una
eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de
dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre
Suport d'extintor per a anar penjat al sostre
Altres conceptes
Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb
prefiltre de PP incorporat, de connexió roscada, diàmetre nominal de
l'aspiració 2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor trifàsic de 400 V i
0,55 kW de potència a 2850 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència
energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada
superficialment
Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb
prefiltre de PP incorporat, de connexió roscada, diàmetre nominal de
l'aspiració 2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor trifàsic de 400 V i
0,55 kW de potència a 2850 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència
energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009
Altres conceptes
Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb
prefiltre de PP incorporat, de connexió embridada, diàmetre nominal de
l'aspiració 110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm, motor trifàsic de
400 V i 3 kW de potència a 1450 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència
energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada
superficialment
Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb
prefiltre de PP incorporat, de connexió embridada, diàmetre nominal de
l'aspiració 110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm, motor trifàsic
de 400 V i 3 kW de potència a 1450 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència
energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009
Altres conceptes
Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb
prefiltre de PP incorporat, de connexió embridada, diàmetre nominal de
l'aspiració 110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm, motor trifàsic de
400 V i 4 kW de potència a 1450 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència
energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada
superficialment
Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb
prefiltre de PP incorporat, de connexió embridada, diàmetre nominal de
l'aspiració 110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm, motor trifàsic
de 400 V i 4 kW de potència a 1450 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència
energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009
Altres conceptes
Bomba dosificadora de 0,005 m3/h de cabal, com a màxim, amb regulació
electrònica, de preu alt i muntada superficialment
Bomba dosificadora de 0,005 m3/h de cabal, com a màxim, amb una
regulació electrònica, de preu alt
Altres conceptes
subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de electrolisis de sal per
ha el control de desinfeccio de piscina publica amb una capacitat de 120 g/h
equip de electrolisis salina per piscina publica 120 g/h
accesoris de muntatge, posada en servei i regulacio equips de electrolisis
salina
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 49

EX020201

u

BX020201
BX020299

P- 50

EX020202

u

BX020202

P- 51

P- 52

EX020203

EX020304

u

kg

BX020304

subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de electrolisis de sal per
ha el control de desinfeccio de piscina publica amb una capacitat de 9 g/h
equip de electrolisis salina per piscina publica 9 g/h
accesoris de muntatge, posada en servei i regulacio equips de electrolisis
salina
Altres conceptes
subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de neteja automatic
integrat, Net'N'Clean
equip electronic Net'N'Clean inclos bateria de 12 electrovalbules per el
control de neteja fondo piscina
Altres conceptes
conjunt d'accesoris de muntatge i posada en servei del total d'equips sala
depuracio de les piscines
Altres conceptes

P- 54

P- 55

P- 56

P- 57

P- 58

EX02I000

EX02I001

EX02I002

EX02I003

F2221242

F923U002

pa

pa

pa

pa

m

m3

B0331300
B0331600

P- 59

FFB1A655

BFB1A600

m

PREU
204,81 €
553,41 €
465,00000 €
15,00000 €
73,41 €
2.333,91 €
2.180,00000 €
153,91 €
1.847,54 €
1.847,54 €
0,25 €

subministre de silex per ha filtracio
silex granulemetria 0,4 - 0,8 mm
Altres conceptes

P- 53

8

partida alçada a justificar per els trevalls previs d'implantacio en obra no
previstos en pressupost, a justificar per la direccio tecnica en les obres de
construccio depuracio
Altres conceptes
partida alçada a justificar a peticio de la direccio tecnica d'assagos i control
de qualitat en obra depuracio
Altres conceptes
despeses previstes per ha el total d'unitats d'obra justificades en seguretat i
salud obra depuracio
Altres conceptes
partida alçada a justificar per la direccio tecnica d'imprevistos d'obra
depuracio
Altres conceptes
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de
fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb minirasadora manual
Altres conceptes
Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i
afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb
estesa i piconatge del material
Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm
Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm
Altres conceptes
Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,23000 €
0,02 €
618,00 €

618,00 €
309,00 €
309,00 €
1.236,00 €
1.236,00 €
1.648,00 €
1.648,00 €
4,37 €

4,37 €
35,87 €

27,46656 €
3,09672 €
5,31 €
20,00 €

3,14160 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BFWB1A05
BFYB1A05

UA

DESCRIPCIÓ
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Altres conceptes
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PREU
8,93100 €
0,15000 €
7,78 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

14,31 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

14,31 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

14,31 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

14,31 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

14,31 €

A012F000

h

Oficial 1a manyà

14,54 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

14,79 €

A012J000

h

Oficial 1a lampista

14,79 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

14,79 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

14,31 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

12,49 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

12,49 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

12,49 €

A013H000

h

Ajudant electricista

12,47 €

A013J000

h

Ajudant lampista

12,47 €

A013M000

h

Ajudant muntador

12,49 €

A0140000

h

Manobre

12,21 €

A0150000

h

Manobre especialista

12,67 €

BHW10002

u

partida d'accesrois d'instal.lacio electrica pel correcte
funcionament dels equips, inclos cablejat electric,
conductes, caixes i resta de material necesari pel
correcte funcionament segons la reglementacio vigent,
indicacions de projecte i supervisio de la direccio
tecnica

11,90 €
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MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

84,74 €

C1331100

h

Motoanivelladora petita

58,56 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,39 €

C1342260

h

Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm
d'amplària i fins a 60 cm de fondària

14,65 €

C1503500

h

Camió grua de 5 t

47,81 €

C1505120

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

24,56 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71 €

C2003000

h

Remolinador mecànic

4,79 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

17,37 €

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

17,00 €

B0331300

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm

16,32 €

B0331600

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm

16,56 €

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,22 €

B05A2202

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, blanca

0,82 €

B064E26B

m3

Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

51,00 €

B065ED0C

m3

Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

55,00 €

B065EH0C

m3

Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

55,00 €

B06NN12B

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

35,00 €

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

33,08 €

B0711020

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

0,61 €

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

3,98 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,17 €

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,06 €

B0A31000

kg

Clau acer

1,36 €

B0A61800

u

Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis

0,18 €

B0A72L00

u

Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de
diàmetre interior

1,39 €

B0A72M00

u

Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de
diàmetre interior

1,42 €

B0A75E00

u

Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior

0,49 €

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,61 €

1,67 €

103,30 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0B34258

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

6,58 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,38 €

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

9,37 €

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,28 €

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

7,67 €

B0DZA000

l

Desencofrant

2,75 €

B0DZU010

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

0,51 €

B0E244F2

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de
color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

0,99 €

B0FH4141

m2

Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de
valència, de forma rectangular o quadrada, de 76 a
115 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN
14411)

14,88 €

B4LF0402

m

Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i 96
kN

7,14 €

B4LZ160J

m

Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
60 cm i alçària de 18 cm

4,35 €

B7611A00

m2

Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
1 mm i 1,2 kg/m2

9,36 €

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

14,13 €

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

11,43 €

B7Z1418B

u

Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 80x40
mm per a fixació de làmines impermeabilitzants

0,33 €

BABGPA68

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 200x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x20, pany
de cop, acabat esmaltat

318,62 €

227,13 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BAF14274

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

239,14 €

BAZGC370

u

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

59,58 €

BD351740

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

153,93 €

BD515MX1

u

Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana metàl·lica

42,09 €

BD5B1500

m

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50
mm de diàmetre

0,54 €

BD7K3340

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

21,85 €

BDW3EB00

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm

42,23 €

BDY3EB00

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

0,97 €

BFA2A540

m

Tub de cPVC de 75 mm de diàmetre nomimal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN ISO 15877-2

18,75 €

BFA2B540

m

Tub de cPVC de 90 mm de diàmetre nomimal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN ISO 15877-2

21,57 €

BFB1A600

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,08 €

BFB4A951

m

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

2,06 €

BFWA2A40

u

Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

20,31 €

BFWA2C40

u

Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

36,62 €

BFWB1A05

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

29,77 €

BFWB5605

u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

4,72 €

Projecte sistema de tractament d´aigua de les piscines municipals de Sudanell
Ajuntament de Sudanell
Taller Tecnic Ponent SL octubre 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BFYA3A40

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
cPVC a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

2,01 €

BFYA3C40

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
cPVC a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

2,45 €

BFYB1A05

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,15 €

BFYB5605

u

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

0,12 €

BG134902

u

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, 50 mòduls i per a
muntar superficialment

135,00 €

BG22HB10

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,85 €

BG317570

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

8,98 €

BG411399

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 10 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

26,64 €

BG41139A

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 15 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

27,17 €

BG4113CA

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 15 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de 4500
A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

45,25 €

BG4113JC

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de
4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

65,90 €

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

81,66 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

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

153,59 €

BG62D19J

u

Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

4,14 €

BG638153

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

2,87 €

BGW13000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció

1,43 €

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,42 €

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,38 €

BGW62000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

0,38 €

BHB1P530

u

Llumenera estanca amb protecció de policarbonat per
2 tubs led de 1.5 metres, rectangular, amb xassís de
planxa d'acer, , IP-54

58,98 €

BJ22Y910

u

Dutxa per exterior piscina d'acer inoxidable AISI-316
completa amb accesoris i anclatge al paviment

735,00 €

BJ63UCL2

u

Quadre de control i dosificació de clor lliure i del pH,
amb bomba dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb
filtre i sonda de clor lliure, de dimensions 600x400x160
mm i alimentació estàndar 240 V

3.778,93 €

BJ650200

u

Filtre de sorra, acer inoxidable, de 100 m3/h, amb
connexió de diàmetre 2´´

4.860,00 €

BJ652B50

u

Filtre de sorra, acer inoxidable, de 35 m3/h, amb
connexió de diàmetre 2´´

1.300,00 €

BJ711720

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 60 l de capacitat

25,31 €

BJ7117N0

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 4000 l de capacitat

991,82 €

BJ7117P0

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 12000 l de capacitat

1.895,00 €

BM31U006

u

Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg
de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

59,85 €

BMY3U010

u

Suport d'extintor per a anar penjat al sostre

9,00 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BNHC1441

u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos
de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de
connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´,
diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor trifàsic de
400 V i 0,55 kW de potència a 2850 rpm, IP55, amb
una classe d'eficiència energètica IE2, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009

328,00 €

BNHC38E1

u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos
de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de
connexió embridada, diàmetre nominal de l'aspiració
110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm,
motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 1450 rpm,
IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009

1.156,80 €

BNHC38G1

u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos
de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de
connexió embridada, diàmetre nominal de l'aspiració
110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm,
motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència a 1450 rpm,
IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009

1.292,80 €

BNM14220

u

Bomba dosificadora de 0,005 m3/h de cabal, com a
màxim, amb una regulació electrònica, de preu alt

160,00 €

BX020200

u

equip de electrolisis salina per piscina publica 120 g/h

BX020201

u

equip de electrolisis salina per piscina publica 9 g/h

BX020202

u

equip electronic Net'N'Clean inclos bateria de 12
electrovalbules per el control de neteja fondo piscina

2.180,00 €

BX020299

u

accesoris de muntatge, posada en servei i regulacio
equips de electrolisis salina

15,00 €

BX020304

kg

silex granulemetria 0,4 - 0,8 mm

4.800,00 €
465,00 €

0,23 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

120,03 €

Preu €

Parcial

12,67000 =

1,050 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

13,30350
13,30350

1,71000 =

0,725 /R x

Subtotal...

1,23975

m3

Aigua

0,200

x

1,67000 =

0,33400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x

17,37000 =

23,97060

B0512401

t

0,380

x

103,30000 =

39,25400

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

190,000

x

0,22000 =

41,80000

DESPESES AUXILIARS

kg

D0B2C100

105,35860
1,00%

120,03488

COST EXECUCIÓ MATERIAL

120,03488

Rend.: 1,000
Unitats

0,79 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

14,31000 =

0,07155

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

12,49000 =

0,06245

Subtotal...
kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

105,35860
0,13304

Mà d'obra:
A0124000

B0B2C000

1,23975

COST DIRECTE

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Materials:
B0A14200

13,30350

1,23975

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

0,13400

0,0102

x

1,17000 =

0,01193

1,050

x

0,61000 =

0,64050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,65243
1,00%

Import

0,13400

0,65243
0,00134

COST DIRECTE

0,78777

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,78777
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

E2213422

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Maquinària:
C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

3,32 €

Preu €

Parcial

84,74000 =

0,038 /R x

Subtotal...

P- 2

m3

E2412020

h

3,22012

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,31672

Rend.: 1,000

2,53 €

Preu €

Parcial

24,56000 =

0,100 /R x

Subtotal...

P- 3

m3

E4521AG3

h

A0140000

h

m3

2,45600
2,45600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,52968

Rend.: 1,000

Formigó per a mur, HA-30/P/20/IIIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

76,28 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a paleta

0,252 /R x

14,31000 =

3,60612

Manobre

1,008 /R x

12,21000 =

12,30768

Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

2,45600

2,45600
0,07368

Subtotal...
Materials:
B065EH0C

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

3,22012

3,22012
0,09660

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
dúmper per a transports i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

3,22012

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Maquinària:
C1505120

Import

1,050

x

15,91380

55,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

15,91380

57,75000

57,75000

57,75000

2,50%

0,39785

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

74,06164
2,22185

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,28349
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 4

E45819G3

m3

Formigó per a cèrcols, HA-30/P/20/IIb, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

82,28 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,342 /R x

14,31000 =

4,89402

A0140000

h

Manobre

1,368 /R x

12,21000 =

16,70328

Subtotal...
Materials:
B065ED0C

m3

Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

1,050

21,59730

55,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 5

E4B2M6JJ

m2

57,75000

57,75000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

79,88723
2,39662

COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,28385

Rend.: 1,000

9,00 €

Armadura per a mur AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a ferrallista

0,030 /R x

14,31000 =

0,42930

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,030 /R x

12,49000 =

0,37470

Subtotal...

0,80400

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,018

x

1,17000 =

0,02106

B0B34258

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,200

x

6,58000 =

7,89600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

kg

57,75000
0,53993

Mà d'obra:
A0124000

E4B84000

21,59730

2,50%

Unitats

P- 6

Import

7,91706

Import

0,80400

7,91706

1,50%

0,01206

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

8,73312
0,26199

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,99511

Rend.: 1,000

Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Unitats

1,10 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R x

14,31000 =

0,14310

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

12,49000 =

0,12490

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

0,26800

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,005

x

1,17000 =

0,00585

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

0,78777 =

0,78777

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 7

m2

E4D2DA03

0,79362

0,00402

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

1,06564
0,03197

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,09761

Rend.: 1,000

Unitats

16,21 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,453 /R x

14,31000 =

6,48243

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,498 /R x

12,49000 =

6,22002

Subtotal...
kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

B0D31000

m3

B0D625A0

cu

B0D71130

m2

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

12,70245

0,200

x

1,06000 =

0,21200

0,1501

x

1,36000 =

0,20414

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,496

x

0,38000 =

0,56848

Llata de fusta de pi

0,001

x

227,13000 =

0,22713

0,0101

x

9,37000 =

0,09464

1,100

x

1,28000 =

1,40800

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 8

m2

E4D8U100

0,79362

1,50%

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

Materials:
B0A14300

0,26800

2,71439

Import

12,70245

2,71439

2,50%

0,31756

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

15,73440
0,47203

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,20643

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, per a cèrcols de directriu recta
Unitats

16,89 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,200 /R x

14,31000 =

2,86200

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,150 /R x

12,49000 =

1,87350

Subtotal...

4,73550

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,100

x

1,36000 =

0,13600

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,000

x

0,38000 =

0,76000

Import

4,73550
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0D625A0

cu

UA

B0D71130

m2

B0D75000

m2

B0DZA000

l

B0DZU010

u

DESCRIPCIÓ
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant
Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

PREU
0,020

x

9,37000 =

0,18740

1,100

x

1,28000 =

1,40800

1,100

x

7,67000 =

8,43700

0,040

x

2,75000 =

0,11000

x

0,51000 =

0,51000

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 9

m2

E4E2454L

11,54840
2,50%

0,11839

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

16,40229
0,49207

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,89436

Rend.: 1,000

Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, de cara vista, llis, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2
Unitats

25,53 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,480 /R x

14,31000 =

6,86880

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

12,21000 =

2,93040

Subtotal...
Materials:
B0E244F2

u

D070A8B1

m3

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de
color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

9,79920

13,4375

x

0,99000 =

13,30313

0,0116

x

120,03489 =

1,39240

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 10

E4LF4218

m2

14,69553

Import

9,79920

14,69553

3,00%

0,29398

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

24,78871
0,74366

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,53237

Rend.: 1,000

Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, amb revoltó
de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18
cm d'alçària, intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment
flector últim 22,5 kNm per m d'amplària de sostre
Unitats

Mà d'obra:

11,54840

Preu €

26,10 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0121000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a

0,132 /R x

14,31000 =

1,88892

PREU

A0140000

h

Manobre

0,264 /R x

12,21000 =

3,22344

Subtotal...
Materials:
B4LF0402

m

B4LZ160J

m

Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i 96
kN
Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
60 cm i alçària de 18 cm

5,11236

1,7535

x

7,14000 =

12,51999

1,743

x

4,35000 =

7,58205

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 11

m2

E7643A0H

20,10204
2,50%

0,12781
25,34221
0,76027

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,10248

Rend.: 1,000

Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix
1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada clavada amb adhesiu de cautxú
sintètic, reforçada amb fixacions mecàniques

28,18 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

14,31000 =

5,72400

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200 /R x

12,49000 =

2,49800

Subtotal...

8,22200

Materials:
B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

1,100

x

3,98000 =

4,37800

B0A61800

u

Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis

3,000

x

0,18000 =

0,54000

B7611A00

m2

1,400

x

9,36000 =

13,10400

B7Z1418B

u

Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
1 mm i 1,2 kg/m2
Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 80x40
mm per a fixació de làmines impermeabilitzants

3,000

x

0,33000 =

0,99000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

E826C16D

h

8,22200

19,01200

1,50%

0,12333
27,35733
0,82072

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,17805

Rend.: 1,000

Enrajolat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3
m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 76 a 115
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

Oficial 1a col·locador

19,01200

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0127000

20,10204

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

P- 12

5,11236

0,750 /R x

34,92 €

Preu €
14,31000 =

Parcial
10,73250

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
12,21000 =

0,250 /R x

Subtotal...
Materials:
B05A2202

kg

B0711020

kg

B0FH4141

m2

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, blanca
Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004
Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de
valència, de forma rectangular o quadrada, de 76 a
115 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN
14411)

13,78500

0,510

x

0,82000 =

0,41820

4,9028

x

0,61000 =

2,99071

1,100

x

14,88000 =

16,36800

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 13

m2

E936N160

h

A0140000

h

19,77691

m3

0,34463
33,90653
1,01720

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,92373

Rend.: 1,000

7,43 €

Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Preu €

Parcial

Oficial 1a paleta

0,090 /R x

14,31000 =

1,28790

Manobre

0,180 /R x

12,21000 =

2,19780

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

0,105

3,48570

35,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 14

E9G11AB1

m2

3,67500

3,67500

1,50%

0,05229
7,21299
0,21639

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,42938

Rend.: 1,000

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic

13,46 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,150 /R x

14,31000 =

2,14650

A0140000

h

Manobre

0,220 /R x

12,21000 =

2,68620

Subtotal...
Remolinador mecànic

3,48570

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

h

Import

3,67500

Mà d'obra:
A0122000

Maquinària:
C2003000

19,77691

2,50%

Subtotal...
Materials:
B06NN12B

13,78500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

3,05250

0,050 /R x

4,79000 =

4,83270
0,23950

Import

4,83270
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
B064E26B

m3

Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1554

0,23950

51,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 15

u

EABGP768

h

7,92540

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

13,07009
0,39210

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,46219

Rend.: 1,000

395,69 €

Preu €

Parcial

14,54000 =

0,400 /R x

Subtotal...
Materials:
BABGPA68

u

BAZGC370

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 200x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x20, pany
de cop, acabat esmaltat
Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000

x

318,62000 =

318,62000

1,000

x

59,58000 =

59,58000

DESPESES AUXILIARS

u

EAF14274

Import

5,81600
5,81600

Subtotal...

P- 16

7,92540
0,07249

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 200x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x20, pany
de cop, acabat esmaltat, col·locada

Oficial 1a manyà

7,92540

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A012F000

0,23950

378,20000

5,81600

378,20000

2,50%

0,14540

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

384,16140
11,52484

COST EXECUCIÓ MATERIAL

395,68624

Rend.: 1,000

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
Unitats

143,57 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400 /R x

14,79000 =

5,91600

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100 /R x

12,49000 =

1,24900

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
B7J50010

dm3

B7J50090

dm3

BAF14274

m2

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

7,16500

0,060

x

14,13000 =

0,84780

0,180

x

11,43000 =

2,05740

0,540

x

239,14000 =

129,13560

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 17

u

ED351740

132,04080

0,17913

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

139,38493
4,18155

COST EXECUCIÓ MATERIAL

143,56647

Rend.: 1,000

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm
de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat

178,55 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,240 /R x

14,31000 =

3,43440

A0140000

h

Manobre

0,360 /R x

12,21000 =

4,39560

Subtotal...
h

Camió grua de 5 t

0,240 /R x

7,83000

47,81000 =
Subtotal...

Materials:
BD351740

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

132,04080

2,50%

Mà d'obra:
A012N000

Maquinària:
C1503500

7,16500

1,000

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,83000

11,47440
11,47440

153,93000 =

Import

11,47440

153,93000

153,93000

153,93000

1,50%

0,11745

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

173,35185
5,20056

COST EXECUCIÓ MATERIAL

178,55241
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 18

ED515MX1

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat ,
amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb morter per
a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )
Unitats

54,94 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

14,31000 =

7,15500

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

12,21000 =

3,05250

Subtotal...
Materials:
B0710150

t

BD515MX1

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana metàl·lica

10,20750

0,0268

x

33,08000 =

0,88654

1,000

x

42,09000 =

42,09000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 19

ED5A5600

m

42,97654

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

53,33715
1,60011

COST EXECUCIÓ MATERIAL

54,93727

Rend.: 1,000

2,08 €

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 50 mm de diàmetre

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,070 /R x

14,31000 =

1,00170

A0140000

h

Manobre

0,035 /R x

12,21000 =

0,42735

Subtotal...
Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50
mm de diàmetre

1,050

1,42905

0,54000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 20

ED7K3341

m

42,97654
0,15311

Unitats

m

10,20750

1,50%

Mà d'obra:
A0122000

Materials:
BD5B1500

Import

Import

1,42905

0,56700
0,56700

0,56700

1,50%

0,02144

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

2,01749
0,06052

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,07801

Rend.: 1,000

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per
a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15
cm de gruix
Unitats

53,92 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

14,31000 =

1,43100

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200 /R x

14,31000 =

2,86200

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200 /R x

12,49000 =

2,49800

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

12,21000 =

1,22100

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

8,01200

Materials:
B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,1817

x

17,00000 =

3,08890

BD7K3340

m

1,200

x

21,85000 =

26,22000

BDW3EB00

u

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica
Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm

0,330

x

42,23000 =

13,93590

BDY3EB00

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

1,000

x

0,97000 =

0,97000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 21

m

EFA2A545

44,21480

0,12018

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

52,34698
1,57041

COST EXECUCIÓ MATERIAL

53,91739

Rend.: 1,000

Tub de cPVC de 75 mm diàmetre nominal de 16 bar
pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN
ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment
Unitats

29,78 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,170 /R x

14,79000 =

2,51430

A013M000

h

Ajudant muntador

0,170 /R x

12,49000 =

2,12330

Subtotal...
u

BFA2A540

m

BFWA2A40

u

BFYA3A40

u

Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de
diàmetre interior
Tub de cPVC de 75 mm de diàmetre nomimal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN ISO 15877-2
Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
cPVC a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

4,63760

0,750

x

1,39000 =

1,04250

1,020

x

18,75000 =

19,12500

0,100

x

20,31000 =

2,03100

1,000

x

2,01000 =

2,01000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 22

EFA2B545

m

44,21480

1,50%

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
B0A72L00

8,01200

24,20850

Import

4,63760

24,20850

1,50%

0,06956

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

28,91566
0,86747

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,78313

Rend.: 1,000

Tub de cPVC de 90 mm diàmetre nominal de 16 bar
pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN
ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment
Unitats

Preu €

35,34 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A012M000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a muntador

0,190 /R x

14,79000 =

2,81010

A013M000

h

Ajudant muntador

0,190 /R x

12,49000 =

2,37310

Subtotal...
Materials:
B0A72M00

u

BFA2B540

m

BFWA2C40

u

BFYA3C40

u

Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de
diàmetre interior
Tub de cPVC de 90 mm de diàmetre nomimal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN ISO 15877-2
Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
cPVC a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

5,18320

0,660

x

1,42000 =

0,93720

1,020

x

21,57000 =

22,00140

0,100

x

36,62000 =

3,66200

1,000

x

2,45000 =

2,45000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 23

EFB4A951

m

29,05060

5,18320

29,05060

1,50%

0,07775

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

34,31155
1,02935

COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,34089

Rend.: 1,000

5,92 €

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,055 /R x

14,79000 =

0,81345

A013M000

h

Ajudant muntador

0,055 /R x

12,49000 =

0,68695

Subtotal...

1,50040

Materials:
B0A75E00

u

Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior

1,200

x

0,49000 =

0,58800

BFB4A951

m

1,020

x

2,06000 =

2,10120

BFWB5605

u

0,300

x

4,72000 =

1,41600

BFYB5605

u

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000

x

0,12000 =

0,12000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,22520

Import

1,50040

4,22520

1,50%

0,02251

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

5,74811
0,17244

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,92055
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 24

EG134902

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a 50 mòduls i
muntada superficialment
Unitats

143,37 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100 /R x

14,79000 =

1,47900

A013H000

h

Ajudant electricista

0,100 /R x

12,47000 =

1,24700

Subtotal...
Materials:
BG134902

u

BGW13000

u

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, 50 mòduls i per a
muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció

2,72600

1,000

x

135,00000 =

135,00000

1,000

x

1,43000 =

1,43000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 25

m

EG22HB11

136,43000

0,04089
139,19689
4,17591

COST EXECUCIÓ MATERIAL

143,37280

Rend.: 1,000

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,50 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

14,79000 =

0,23664

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

12,47000 =

0,24940

Subtotal...
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

136,43000

1,50%

Unitats

m

2,72600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG22HB10

Import

1,020

x

0,48604

2,85000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

0,48604

2,90700

2,90700

2,90700

1,50%

0,00729

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

3,40033
0,10201

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,50234
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 26

EG317574

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Unitats

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

10,86 €

Preu €

Parcial

0,050 /R x

14,79000 =

0,73950

0,050 /R x

12,47000 =

0,62350

Subtotal...
Materials:
BG317570

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

1,36300

8,98000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 27

u

EG411399

9,15960

0,02045

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

10,54305
0,31629

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,85934

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

33,57 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

14,79000 =

2,95800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

12,47000 =

2,49400

Subtotal...

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 10 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500
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

9,15960

1,50%

Unitats

u

1,36300

9,15960

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG411399

Import

5,45200

1,000

x

26,64000 =

26,64000

1,000

x

0,42000 =

0,42000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

27,06000

Import

5,45200

27,06000

1,50%

0,08178

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

32,59378
0,97781

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,57159
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 28

EG41139A

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Unitats

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

34,12 €

Preu €

Parcial

0,200 /R x

14,79000 =

2,95800

0,200 /R x

12,47000 =

2,49400

Subtotal...
Materials:
BG41139A

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 15 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500
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

5,45200

1,000

x

27,17000 =

27,17000

1,000

x

0,42000 =

0,42000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 29

u

EG4113CA

27,59000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

33,12378
0,99371

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,11749

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de 4500
A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

52,89 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,210 /R x

14,79000 =

3,10590

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

12,47000 =

2,49400

Subtotal...

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 15 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de 4500
A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

27,59000
0,08178

Unitats

u

5,45200

1,50%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG4113CA

Import

5,59990

1,000

x

45,25000 =

45,25000

1,000

x

0,42000 =

0,42000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

45,67000

Import

5,59990

45,67000

1,50%

0,08400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

51,35390
1,54062

COST EXECUCIÓ MATERIAL

52,89452
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 30

EG4113JC

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de
4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Unitats

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

74,47 €

Preu €

Parcial

0,230 /R x

14,79000 =

3,40170

0,200 /R x

12,47000 =

2,49400

Subtotal...
Materials:
BG4113JC

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de
4500 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

5,89570

1,000

x

65,90000 =

65,90000

1,000

x

0,42000 =

0,42000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 31

u

EG42429H

66,32000

0,08844
72,30414
2,16912

COST EXECUCIÓ MATERIAL

74,47326

Rend.: 1,000

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

92,52 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

14,79000 =

5,17650

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

12,47000 =

2,49400

Subtotal...

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

66,32000

1,50%

Unitats

u

5,89570

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG42429H

Import

7,67050

1,000

x

81,66000 =

81,66000

1,000

x

0,38000 =

0,38000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

82,04000

Import

7,67050

82,04000

1,50%

0,11506

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

89,82556
2,69477

Projecte sistema de tractament d´aigua de les piscines municipals de Sudanell
Ajuntament de Sudanell
Taller Tecnic Ponent SL octubre 2018
Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

25

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 32

u

EG4242JH

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
Unitats

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

168,93 €

Preu €

Parcial

0,500 /R x

14,79000 =

7,39500

0,200 /R x

12,47000 =

2,49400

Subtotal...
Materials:
BG4242JH

u

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

9,88900

1,000

x

153,59000 =

153,59000

1,000

x

0,38000 =

0,38000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 33

u

EG62D19J

92,52032

153,97000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

164,00734
4,92022

COST EXECUCIÓ MATERIAL

168,92756

Rend.: 1,000

Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

9,36 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

14,79000 =

2,21850

A013H000

h

Ajudant electricista

0,183 /R x

12,47000 =

2,28201

Subtotal...

BGW62000

u

Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

153,97000
0,14834

Unitats

u

9,88900

1,50%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG62D19J

Import

4,50051

1,000

x

4,14000 =

4,14000

1,000

x

0,38000 =

0,38000

Subtotal...

4,52000

Import

4,50051

4,52000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 34

u

EG638153

1,50%

0,06751

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

9,08802
0,27264

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,36066

Rend.: 1,000

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor
Unitats

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

7,01 €

Preu €

Parcial

0,150 /R x

14,79000 =

2,21850

0,133 /R x

12,47000 =

1,65851

Subtotal...
Materials:
BG638153

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,000

3,87701

2,87000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 35

u

EHB1P534

2,87000
1,50%

0,05816
6,80517
0,20415

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,00932

Rend.: 1,000

Llumenera estanca amb protecció de policarbonat
amb 2 tub de led de 1.5 metres rectangular, amb
xassís de planxa d'acer, IP-54, muntada
superficialment al sostre

82,88 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,340 /R x

14,79000 =

5,02860

A013H000

h

Ajudant electricista

0,340 /R x

12,47000 =

4,23980

BHW10002

u

partida d'accesrois d'instal.lacio electrica pel correcte
funcionament dels equips, inclos cablejat electric,
conductes, caixes i resta de material necesari pel
correcte funcionament segons la reglementacio vigent,
indicacions de projecte i supervisio de la direccio
tecnica

1,000 /R x

11,90000 =

11,90000

Subtotal...
Llumenera estanca amb protecció de policarbonat per
2 tubs led de 1.5 metres, rectangular, amb xassís de
planxa d'acer, , IP-54

2,87000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

u

3,87701

2,87000

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BHB1P530

Import

1,000

x

58,98000 =

Subtotal...

21,16840

Import

21,16840

58,98000

58,98000

58,98000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 36

u

EJ22Y910

1,50%

0,31753

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

80,46593
2,41398

COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,87990

Rend.: 1,000

dutxa d'acer inoxidable mate AISI-316
inclos
embellecedor, ruixador, valvula temporitzada amb
accesoris d'anclatge en paviment
Unitats

Mà d'obra:
A012J000

h

A013J000

h

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista

758,08 €

Preu €

Parcial

0,050 /R x

14,79000 =

0,73950

0,020 /R x

12,47000 =

0,24940

Subtotal...
Materials:
BJ22Y910

u

Dutxa per exterior piscina d'acer inoxidable AISI-316
completa amb accesoris i anclatge al paviment

1,000

0,98890

735,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 37

u

EJ63UCL2

h

A013M000

h

u

735,00000
735,00000

0,01483
736,00373
22,08011

COST EXECUCIÓ MATERIAL

758,08385

Rend.: 1,000

Quadre de control i dosificació de clor lliure i del pH,
amb bomba dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb
filtre i sonda de clor lliure, de dimensions 600x400x160
mm i alimentació estàndar 240 V, muntat
superficialment

3.949,34 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

14,79000 =

29,58000

Ajudant muntador

2,000 /R x

12,49000 =

24,98000

Quadre de control i dosificació de clor lliure i del pH,
amb bomba dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb
filtre i sonda de clor lliure, de dimensions 600x400x160
mm i alimentació estàndar 240 V

735,00000

1,50%

Subtotal...
Materials:
BJ63UCL2

0,98890

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

Import

1,000

x

54,56000

3.778,93000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

54,56000

3.778,93000

3.778,93000

3.778,93000

1,50%

0,81840

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

3.834,30840
115,02925

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3.949,33765
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 38

EJ650200

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Filtre de sorra, acer inoxidable, de 100 m3/h, amb
connexió de diàmetre 2´´, muntat sobre bancada

5.205,29 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

7,000 /R x

14,79000 =

103,53000

A013J000

h

Ajudant lampista

7,000 /R x

12,47000 =

87,29000

Subtotal...
Materials:
BJ650200

u

Filtre de sorra, acer inoxidable, de 100 m3/h, amb
connexió de diàmetre 2´´

1,000

x

190,82000

4.860,00000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

P- 39

u

EJ652B56

4.860,00000

2,86230

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

5.053,68230
151,61047

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5.205,29277

Rend.: 1,000

Filtre de sorra, acer inoxidable, de 35 m3/h, amb
connexió de diàmetre 2´´, muntat sobre bancada

1.538,49 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a lampista

7,000 /R x

14,79000 =

103,53000

A013J000

h

Ajudant lampista

7,000 /R x

12,47000 =

87,29000

Subtotal...
Filtre de sorra, acer inoxidable, de 35 m3/h, amb
connexió de diàmetre 2´´

1,000

x

190,82000

1.300,00000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

P- 40

u

EJ711723

1.300,00000

1.300,00000

1,50%

2,86230
1.493,68230
44,81047

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.538,49277

Rend.: 1,000

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 60 l de capacitat, col·locat sobre bancada

40,07 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,500 /R x

14,31000 =

7,15500

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

12,21000 =

6,10500

Subtotal...
Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 60 l de capacitat

190,82000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

u

Import

1.300,00000

Mà d'obra:
A0121000

Materials:
BJ711720

4.860,00000

1,50%

Unitats

u

190,82000

4.860,00000

Mà d'obra:
A012J000

Materials:
BJ652B50

Import

1,000

x

25,31000 =
Subtotal...

13,26000

Import

13,26000

25,31000
25,31000

25,31000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 41

u

EJ7117N3

2,50%

0,33150

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

38,90150
1,16705

COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,06855

Rend.: 1,000

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 4000 l de capacitat, col·locat sobre
bancada
Unitats

Mà d'obra:
A0121000

h

A0140000

h

Oficial 1a
Manobre

1.133,57 €

Preu €

Parcial

4,000 /R x

14,31000 =

57,24000

4,000 /R x

12,21000 =

48,84000

Subtotal...
Materials:
BJ7117N0

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 4000 l de capacitat

1,000

106,08000

991,82000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 42

u

EJ7117P3

991,82000
2,50%

2,65200
1.100,55200
33,01656

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.133,56856

Rend.: 1,000

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 12000 l de capacitat, col·locat sobre
bancada

2.077,84 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

4,500 /R x

14,31000 =

64,39500

A0140000

h

Manobre

4,500 /R x

12,21000 =

54,94500

Subtotal...
Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 12000 l de capacitat

991,82000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats

u

106,08000

991,82000

Mà d'obra:
A0121000

Materials:
BJ7117P0

Import

1,000

x

119,34000

1.895,00000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Import

119,34000

1.895,00000
1.895,00000

1.895,00000

2,50%

2,98350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

2.017,32350
60,51971

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.077,84321
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 43

EM31U006

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg
de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre,
instal·lat

82,32 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400 /R x

14,79000 =

5,91600

A013M000

h

Ajudant muntador

0,400 /R x

12,49000 =

4,99600

Subtotal...
Materials:
BM31U006

u

BMY3U010

u

Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg
de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre
Suport d'extintor per a anar penjat al sostre

10,91200

1,000

x

59,85000 =

59,85000

1,000

x

9,00000 =

9,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 44

u

ENHC1441

68,85000

0,16368
79,92568
2,39777

COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,32345

Rend.: 1,000

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos
de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de
connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´,
diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor trifàsic de
400 V i 0,55 kW de potència a 2850 rpm, IP55, amb
una classe d'eficiència energètica IE2, segons
REGLAMENTO
(CE)
640/2009,
muntada
superficialment

451,92 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

4,000 /R x

14,79000 =

59,16000

A013M000

h

Ajudant muntador

4,000 /R x

12,49000 =

49,96000

Subtotal...
Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos
de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de
connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´,
diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor trifàsic de
400 V i 0,55 kW de potència a 2850 rpm, IP55, amb
una classe d'eficiència energètica IE2, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009

68,85000

1,50%

Unitats

u

10,91200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BNHC1441

Import

1,000

x

109,12000

328,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

109,12000

328,00000

328,00000

328,00000

1,50%

1,63680

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

438,75680
13,16270
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 45

u

ENHC38E1

Rend.: 1,000

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos
de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de
connexió embridada, diàmetre nominal de l'aspiració
110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm,
motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 1450 rpm,
IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada
superficialment
Unitats

1.305,58 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

4,000 /R x

14,79000 =

59,16000

A013M000

h

Ajudant muntador

4,000 /R x

12,49000 =

49,96000

Subtotal...
Materials:
BNHC38E1

u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos
de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de
connexió embridada, diàmetre nominal de l'aspiració
110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm,
motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 1450 rpm,
IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009

1,000

x

109,12000

1.156,80000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 46

451,91950

u

ENHC38G1

h

A013M000

h

Ajudant muntador

1.156,80000

u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos
de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de
connexió embridada, diàmetre nominal de l'aspiració
110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm,
motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència a 1450 rpm,
IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009

1.156,80000
1,63680
1.267,55680
38,02670

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.305,58350

Rend.: 1,000

1.445,66 €

Preu €

Parcial

4,000 /R x

14,79000 =

59,16000

4,000 /R x

12,49000 =

49,96000

Subtotal...
Materials:
BNHC38G1

1.156,80000

1,50%

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos
de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de
connexió embridada, diàmetre nominal de l'aspiració
110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm,
motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència a 1450 rpm,
IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada
superficialment

Oficial 1a muntador

109,12000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

Import

1,000

x

1.292,80000 =

109,12000
1.292,80000

Import

109,12000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 47

u

ENM14227

1.292,80000
1,50%

1,63680

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

1.403,55680
42,10670

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.445,66350

Rend.: 1,000

221,84 €

Bomba dosificadora de 0,005 m3/h de cabal, com a
màxim, amb regulació electrònica, de preu alt i
muntada superficialment

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

14,79000 =

29,58000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

12,49000 =

24,98000

Subtotal...
Materials:
BNM14220

u

Bomba dosificadora de 0,005 m3/h de cabal, com a
màxim, amb una regulació electrònica, de preu alt

1,000

54,56000

160,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 48

u

EX020200

h

A013M000

h

Import

54,56000

160,00000
160,00000

160,00000

1,50%

0,81840

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

215,37840
6,46135

COST EXECUCIÓ MATERIAL

221,83975

Rend.: 1,000

subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de
electrolisis de sal per ha el control de desinfeccio de
piscina publica amb una capacitat de 120 g/h
Unitats

Mà d'obra:
A012M000

1.292,80000

5.064,81 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

14,79000 =

29,58000

Ajudant muntador

2,000 /R x

12,49000 =

24,98000

Subtotal...

54,56000

Materials:
BX020200

u

equip de electrolisis salina per piscina publica 120 g/h

1,000

x

4.800,00000 =

4.800,00000

BX020299

u

accesoris de muntatge, posada en servei i regulacio
equips de electrolisis salina

4,000

x

15,00000 =

60,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4.860,00000

Import

54,56000

4.860,00000

5,00%

2,72800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

4.917,28800
147,51864

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5.064,80664
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 49

EX020201

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de
electrolisis de sal per ha el control de desinfeccio de
piscina publica amb una capacitat de 9 g/h
Unitats

553,41 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

14,79000 =

29,58000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

12,49000 =

24,98000

Subtotal...

54,56000

Materials:
BX020201

u

equip de electrolisis salina per piscina publica 9 g/h

1,000

x

465,00000 =

465,00000

BX020299

u

accesoris de muntatge, posada en servei i regulacio
equips de electrolisis salina

1,000

x

15,00000 =

15,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 50

u

EX020202

h

A013M000

h

u

2,72800
537,28800
16,11864

COST EXECUCIÓ MATERIAL

553,40664

Rend.: 1,000

subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de
neteja automatic integrat, Net'N'Clean

2.333,91 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a muntador

3,000 /R x

14,79000 =

44,37000

Ajudant muntador

3,000 /R x

12,49000 =

37,47000

equip electronic Net'N'Clean inclos bateria de 12
electrovalbules per el control de neteja fondo piscina

1,000

x

81,84000

2.180,00000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

P- 51

EX020203

u

Import

81,84000

2.180,00000
2.180,00000

2.180,00000

5,00%

4,09200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

2.265,93200
67,97796

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.333,90996

Rend.: 1,000

conjunt d'accesoris de muntatge i posada en servei del
total d'equips sala depuracio de les piscines
Unitats

1.847,54 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

12,000 /R x

14,79000 =

177,48000

A013M000

h

Ajudant muntador

12,000 /R x

12,49000 =

149,88000

Subtotal...
Altres:

480,00000

5,00%

Subtotal...
Materials:
BX020202

54,56000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

480,00000

Import

327,36000

Import

327,36000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BX020203

UA
u

DESCRIPCIÓ
conjunt d'acesoris d'instal.lacio interior sala depuracio
piscines, inclou, tuveries, valvules, desguasos, control
filtres, electrovalvules, sondes de nivell, suports, i tots
els elements necesaris per ha el correcte funcionament
de tots els equips instal.lat, inclos proves i posada en
servei

PREU
1,000

x

1.450,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 52

kg

EX020304

h

16,36800
1.793,72800
53,81184

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.847,53984

Rend.: 1,000
Preu €
12,49000 =

0,001 /R x

Subtotal...
Materials:
BX020304

kg

silex granulemetria 0,4 - 0,8 mm

1,000

0,23000 =

x

Subtotal...

P- 53

pa

EX02I000

u

EX02I001

pa

0,01249

0,01249

0,23000
0,23000

0,23000

0,24976

Rend.: 1,000

618,00 €

Preu €

2,000

300,00000 =

x

Parcial

Import

600,00000
600,00000

600,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

600,00000
18,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

618,00000

Rend.: 1,000

partida alçada a justificar a peticio de la direccio
tecnica d'assagos i control de qualitat en obra
depuracio
Unitats

Altres:

0,01249

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 54

0,25 €
Import

0,24249
0,00727

partida alçada a justificar per els trevalls previs
d'implantacio en obra no previstos en pressupost, a
justificar per la direccio tecnica en les obres de
construccio depuracio

Treballs previstos per implantacio d'obra

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Altres:
BX01I000

1.450,00000

5,00%

subministre de silex per ha filtracio

Ajudant muntador

1.450,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Mà d'obra:
A013M000

1.450,00000

Preu €

309,00 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BX01I001

UA
u

DESCRIPCIÓ
despeses previstes per assaig i control de qualitat en
obra

PREU
2,000

150,00000 =

x

Subtotal...

P- 55

pa

EX02I002

u

COST EXECUCIÓ MATERIAL

309,00000

Rend.: 1,000

1.236,00 €

Preu €

2,000

600,00000 =

x

Subtotal...

P- 56

pa

EX02I003

u

m

F2221242

h

A0150000

h

Rend.: 1,000

h

Preu €

2,000

800,00000 =

x

Parcial

Import

1.600,00000
1.600,00000

1.600,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

1.600,00000
48,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.648,00000

Rend.: 1,000

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm
d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb minirasadora manual

4,37 €

Preu €

Parcial

Manobre

0,120 /R x

12,21000 =

1,46520

Manobre especialista

0,100 /R x

12,67000 =

1,26700

Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm
d'amplària i fins a 60 cm de fondària

1.200,00000

1.648,00 €

Subtotal...
Maquinària:
C1342260

1.200,00000

1.236,00000

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

1.200,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 57

Import

1.200,00000
36,00000

partida alçada a justificar per la direccio tecnica
d'imprevistos d'obra depuracio

despeses previstes per justificar imprevistos d'obra

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Altres:
BX01I003

300,00000

300,00000
9,00000

despeses previstes per ha el total d'unitats d'obra
justificades en seguretat i salud obra depuracio

partida conjunt de seguretat i solud obra

300,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Unitats
Altres:
BX01I002

300,00000

0,100 /R x

14,65000 =

2,73220
1,46500

Import

2,73220
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 58

m3

F923U002

h

0,04098

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

4,23818
0,12715

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,36533

Rend.: 1,000

Subbase de grava de pedra calcària de grandària
màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de
granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb
estesa i piconatge del material

Manobre

35,87 €

Preu €

Parcial

12,21000 =

0,070 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1331100

h

C13350C0

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

58,56000 =

2,04960

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,020 /R x

67,39000 =

1,34780
3,39740

Materials:
B0331300

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm

1,683

x

16,32000 =

27,46656

B0331600

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm

0,187

x

16,56000 =

3,09672

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

FFB1A655

30,56328

0,01282

COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,87305

Rend.: 1,000

20,00 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,260 /R x

14,79000 =

3,84540

A013M000

h

Ajudant muntador

0,260 /R x

12,49000 =

3,24740

Subtotal...

BFWB1A05

u

30,56328

34,82820
1,04485

Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

3,39740

1,50%

Unitats

m

0,85470

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BFB1A600

Import

0,85470
0,85470

Subtotal...

P- 59

1,46500

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

1,46500

7,09280

1,020

x

3,08000 =

3,14160

0,300

x

29,77000 =

8,93100

Import

7,09280
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BFYB1A05

UA
u

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

PREU
1,000

x

0,15000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,15000

12,22260

12,22260

1,50%

0,10639

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 3,00%

19,42179
0,58265

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,00445
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ALTRES
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BX01I000

u

Treballs previstos per implantacio d'obra

300,00 €

BX01I001

u

despeses previstes per assaig i control de qualitat en
obra

150,00 €

BX01I002

u

partida conjunt de seguretat i solud obra

600,00 €

BX01I003

u

despeses previstes per justificar imprevistos d'obra

800,00 €

BX020203

u

conjunt d'acesoris d'instal.lacio interior sala depuracio
piscines, inclou, tuveries, valvules, desguasos, control
filtres, electrovalvules, sondes de nivell, suports, i tots
els elements necesaris per ha el correcte funcionament
de tots els equips instal.lat, inclos proves i posada en
servei

1.450,00 €

AMIDAMENTS

Projecte sistema de tractament d´aigua de les piscines municipals de Sudanell
Ajuntament de Sudanell
Taller Tecnic Ponent SL octubre 2018
Pàg.:

AMIDAMENTS
01
02
01

OBRA
CAPÍTOL
SUB CAPÍTOL
NUM. CODI
1

E2213422

PRESSUPOST TRACTAMENT AIGUA
TRACTAMENT AIGUA
EDIFICI

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,500

12,000

4,000

216,000 C#*D#*E#*F#

2

depuracio

4,500

12,000

4,000

216,000 C#*D#*E#*F#

E2412020

m3

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

depuracio

4,500

12,000

4,000

216,000 C#*D#*E#*F#

2

depuracio

4,500

12,000

4,000

216,000 C#*D#*E#*F#

F923U002

m3

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

base

4,000

11,000

0,300

2

laterals

4,000

3,000

0,500

3

fondo

11,000

3,000

0,500

E936N160

m2

Num. Text
1

[F]

Tipus

[C]

4,000

Num. Text

[D]

41,700

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

44,000 C#*D#*E#*F#
44,000

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 3 m
Tipus

[C]

[D]

fondo

10,400

3,000

2

laterals

3,000

3,000

[E]

2,000

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000

62,400 C#*D#*E#*F#

2,000

36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
m2

12,000 C#*D#*E#*F#
16,500 C#*D#*E#*F#

11,000

1

E4B2M6JJ

Fórmula

13,200 C#*D#*E#*F#
2,000

TOTAL AMIDAMENT
m2

TOTAL

Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

capa neteja

E4D2DA03

432,000

Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària
màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material

TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

1

Num. Text

5

432,000

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics

TOTAL AMIDAMENT

4

Fórmula

depuracio

Num. Text

3

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
2

1

98,400

Armadura per a mur AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080

EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

1

fondo

10,400

3,000

2

laterals

3,000

3,000

3

base

3,000

10,000

4

sostre

4,000

11,000

[E]

2,000

[F]

TOTAL

E4521AG3

m3

Num. Text

2,000

62,400 C#*D#*E#*F#
36,000 C#*D#*E#*F#

2,000

60,000 C#*D#*E#*F#
44,000 C#*D#*E#*F#
202,400

Formigó per a mur, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

fondo

10,400

3,000

0,250

7,800 C#*D#*E#*F#

2

laterals

3,000

3,000

0,250

2,250 C#*D#*E#*F#

3

sabates

2,500

E9G11AB1

m2

Num. Text

2,500 C#*D#*E#*F#
12,550

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

base depuracio

10,000

3,000

30,000 C#*D#*E#*F#

2

sostre depuracio

11,000

4,000

44,000 C#*D#*E#*F#

E4E2454L

m2

Num. Text
1

74,000

Paret estructural d'una cara vista, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, de
cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2
Tipus

frontal depuracio

[C]

11,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

3,000

E4D8U100

m2

Num. Text
1

Tipus

cercol perimetral depuracio

[C]

[D]

[E]

[F]

kg

Num. Text
1
2

cercol perimetral depuracio

TOTAL

Fórmula

11,000

0,300

4,000

13,200 C#*D#*E#*F#

4,000

0,300

4,000

4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
E4B84000

33,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cèrcols de directriu recta

2

11

Fórmula

33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
9

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT
7

2

18,000

Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

11,000

5,000

2,000

110,000 C#*D#*E#*F#

4,000

5,000

2,000

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

TOTAL AMIDAMENT

150,000

EUR
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AMIDAMENTS
12

E45819G3

m3

Num. Text
1

Formigó per a cèrcols, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot
Tipus

cercol perimetral depuracio

2

[C]

[D]

[E]

[F]

E4LF4218

m2

Num. Text
1

0,300

0,300

2,000

1,980 C#*D#*E#*F#

0,300

0,300

2,000

0,720 C#*D#*E#*F#

Tipus

u

Num. Text
1

[C]

4,000

[D]

[E]

[F]

11,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

m2

Num. Text
1

Tipus

m2

Num. Text
1
2

aillament depuracio

1,000

TOTAL

Fórmula

2,000

Enrajolat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu superior, de 76 a 115 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

sostre depuracio

E7643A0H

Fórmula

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

[C]

10,000

[D]

[E]

[F]

4,000

TOTAL

Fórmula

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

17

TOTAL

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

depuracio

E826C16D

44,000

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

TOTAL AMIDAMENT
16

Fórmula

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200x215 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x20, pany de cop, acabat esmaltat,
col·locada

acces depuracio

EAF14274

TOTAL

44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
15

2,700

Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 22,5 kNm per m d'amplària de sostre

sostre depuracio

EABGP768

Fórmula

4,000

TOTAL AMIDAMENT
14

TOTAL

11,000

TOTAL AMIDAMENT
13

3

40,000

Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col·locada clavada amb adhesiu de cautxú sintètic, reforçada amb fixacions mecàniques
Tipus

[C]

[D]

11,000

3,000

4,000

3,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

33,000 C#*D#*E#*F#
2,000
TOTAL AMIDAMENT

24,000 C#*D#*E#*F#
57,000

EUR
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Pàg.:

AMIDAMENTS
18

ED515MX1

u

Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Num. Text
1

Tipus

depuracio

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

ED5A5600

m

Tipus

perimetre depuradora

[C]

[D]

[E]

[F]

11,000
4,000

2

ED351740

u

2,000

Tipus

depuracio

ED7K3341

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

m

Tipus

depuracio

[C]

5,000

[D]

[E]

[F]

m

2,000

Tipus

depuracio

EFA2A545

[C]

[D]

[E]

[F]

14,000

m

Tipus

depuracio

13,000

TOTAL

Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

14,000

01
02
02

TOTAL

Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUB CAPÍTOL

Fórmula

Tub de cPVC de 75 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text
1

TOTAL

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

TOTAL AMIDAMENT
23

1,000

Tub de cPVC de 90 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text
1

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
EFA2B545

TOTAL

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

3,000

2

22

19,000

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text
1

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
21

TOTAL

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Num. Text
1

1,000

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

TOTAL AMIDAMENT
20

Fórmula

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm de diàmetre

Num. Text
1

TOTAL

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

19

4

12,000

PRESSUPOST TRACTAMENT AIGUA
TRACTAMENT AIGUA
EQUIPS

EUR
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Ajuntament de Sudanell
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Pàg.:

AMIDAMENTS
NUM. CODI
1

EJ7117P3

UA

DESCRIPCIÓ

u

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 12000 l de capacitat, col·locat sobre bancada

Num. Text
1

Tipus

compensacio vas grand

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EJ7117N3

u

Num. Text
1

Tipus

compensacio vas petit

ENHC38E1

u

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Tipus

u

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Tipus

u

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Tipus

u

Num. Text
1

conjunt depuracio

2,000

TOTAL

Fórmula

1,000

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió
embridada, diàmetre nominal de l'aspiració 110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm, motor trifàsic de 400 V i 4
kW de potència a 1450 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009,
muntada superficialment

boquilles de fondo vas grand

ENM14227

Fórmula

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

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

6

TOTAL

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió
roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW de
potència a 2850 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada
superficialment

depuracio vas petit

ENHC38G1

1,000

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

TOTAL AMIDAMENT
5

Fórmula

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió
embridada, diàmetre nominal de l'aspiració 110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm, motor trifàsic de 400 V i 3
kW de potència a 1450 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009,
muntada superficialment

depuracio vas grand

ENHC1441

TOTAL

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

TOTAL AMIDAMENT
4

1,000

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 4000 l de capacitat, col·locat sobre bancada

TOTAL AMIDAMENT
3

Fórmula

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

2

TOTAL

5

1,000

Bomba dosificadora de 0,005 m3/h de cabal, com a màxim, amb regulació electrònica, de preu alt i muntada
superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

TOTAL

Fórmula

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

4,000

EUR
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Pàg.:

AMIDAMENTS
7

EJ63UCL2

u

Num. Text
1

Quadre de control i dosificació de clor lliure i del pH, amb bomba dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb filtre i sonda de
clor lliure, de dimensions 600x400x160 mm i alimentació estàndar 240 V, muntat superficialment
Tipus

conjunt depuracio

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EJ711723

u

Num. Text
1

Tipus

conjunt depuracio

EJ652B56

u

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text
1

EX020203

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

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

TOTAL

Fórmula

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

14

Fórmula

subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de neteja automatic integrat, Net'N'Clean
Tipus

vas grand

TOTAL

subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de electrolisis de sal per ha el control de desinfeccio de piscina publica
amb una capacitat de 9 g/h

vas petit

EX020202

1,000

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

TOTAL AMIDAMENT
13

Fórmula

subministre, instal.lacio i posada en servei, sistema de electrolisis de sal per ha el control de desinfeccio de piscina publica
amb una capacitat de 120 g/h

vas grand

EX020201

TOTAL

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

TOTAL AMIDAMENT
12

4,000

Filtre de sorra, acer inoxidable, de 100 m3/h, amb connexió de diàmetre 2´´, muntat sobre bancada

vas grand

EX020200

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
11

TOTAL

Filtre de sorra, acer inoxidable, de 35 m3/h, amb connexió de diàmetre 2´´, muntat sobre bancada

vas petit

EJ650200

2,000

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

TOTAL AMIDAMENT
10

Fórmula

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 60 l de capacitat, col·locat sobre bancada

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL

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

8

6

1,000

conjunt d'accesoris de muntatge i posada en servei del total d'equips sala depuracio de les piscines
EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text
1

[C]

Tipus

depuracio

[D]

[E]

[F]

1,000

EX020304

kg

vas grand

2

vas petit

[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

01
02
03

NUM. CODI
1

F2221242

3.000,000 C#*D#*E#*F#

150,000

150,000 C#*D#*E#*F#

DESCRIPCIÓ

m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

tub de reg

60,000

60,000 C#*D#*E#*F#

2

xarxa electrica

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

FFB1A655

m

Num. Text
1

Tipus

xarxa de reg

EJ22Y910

[C]

[D]

[E]

[F]

65,000

u

Num. Text
1

Tipus

Num. Text
1

dutxes

Fórmula

65,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

65,000

TOTAL

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m

TOTAL

dutxa d'acer inoxidable mate AISI-316 inclos embellecedor, ruixador, valvula temporitzada amb accesoris d'anclatge en
paviment

sostre depuracio

EFB4A951

75,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

TOTAL AMIDAMENT

4

3.150,000

PRESSUPOST TRACTAMENT AIGUA
TRACTAMENT AIGUA
INSTAL.LACIONS

TOTAL AMIDAMENT

3

Fórmula

UA

Num. Text

2

TOTAL

3.000,000

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
SUB CAPÍTOL

1,000

subministre de silex per ha filtracio

Num. Text
1

Fórmula

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

15

TOTAL

7

3,000

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

TOTAL

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

20,000
EUR
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Pàg.:

AMIDAMENTS
5

EG22HB11

m

Num. Text
1

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tipus

xarxa electrica

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

EG317574

m

Num. Text
1

Tipus

xarxa electrica

EG134902

[C]

[D]

[E]

[F]

25,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text
1

depuracio

u

TOTAL

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

3,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

depuracio

EG411399

1,000

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

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

11

Fórmula

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de 4500 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

depuracio

EG41139A

TOTAL

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

TOTAL AMIDAMENT
10

25,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4500 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

depuracio

EG4113CA

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a 50 mòduls i muntada
superficialment

depuracio

EG4113JC

20,000

25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x
16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

8

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

[C]

6,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT
12

EG4242JH

u

Tipus

depuracio

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG42429H

u

Tipus

depuracio

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EG62D19J

u

Tipus

depuracio

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG638153

u

Tipus

depuracio

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EM31U006

u

Tipus

depuracio

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EHB1P534

u

Tipus

depuracio

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

Fórmula

2,000

TOTAL

Fórmula

1,000

01

TOTAL

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA

TOTAL

Llumenera estanca amb protecció de policarbonat amb 2 tub de led de 1.5 metres rectangular, amb xassís de planxa
d'acer, IP-54, muntada superficialment al sostre

Num. Text
1

1,000

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

17

Fórmula

Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

Num. Text
1

TOTAL

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

16

2,000

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Num. Text
1

Fórmula

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

15

TOTAL

Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntat superficialment

Num. Text
1

1,000

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

14

Fórmula

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

Num. Text
1

TOTAL

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

13

6,000

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
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partida alçada a justificar per els trevalls previs d'implantacio en obra no previstos en pressupost, a justificar per la direccio
tecnica en les obres de construccio depuracio

Num. Text
1

Tipus

general

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EX02I001

pa

Num. Text
1

Tipus

general

EX02I002

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

pa

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text
1

general

pa

TOTAL

Fórmula

1,000

despeses previstes per ha el total d'unitats d'obra justificades en seguretat i salud obra depuracio

general

EX02I003

1,000

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

TOTAL

Fórmula

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

4

Fórmula

partida alçada a justificar a peticio de la direccio tecnica d'assagos i control de qualitat en obra depuracio

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

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

2

10

1,000

partida alçada a justificar per la direccio tecnica d'imprevistos d'obra depuracio
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

1,000

EUR

PLÀNOLS

JAVIER
BUIXADERA
MIRO - DNI
40870669Z

Firmado digitalmente por
JAVIER BUIXADERA MIRO DNI 40870669Z
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, sn=BUIXADERA
MIRO, givenName=JAVIER,
serialNumber=IDCES-408706
69Z, cn=JAVIER BUIXADERA
MIRO - DNI 40870669Z
Fecha: 2018.11.06 10:28:20
+01'00'

JAVIER
BUIXADERA
MIRO - DNI
40870669Z

Firmado digitalmente por
JAVIER BUIXADERA MIRO DNI 40870669Z
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, sn=BUIXADERA
MIRO, givenName=JAVIER,
serialNumber=IDCES-408706
69Z, cn=JAVIER BUIXADERA
MIRO - DNI 40870669Z
Fecha: 2018.11.06 10:29:38
+01'00'

JAVIER
BUIXADERA
MIRO - DNI
40870669Z

Firmado digitalmente por
JAVIER BUIXADERA MIRO DNI 40870669Z
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, sn=BUIXADERA
MIRO, givenName=JAVIER,
serialNumber=IDCES-4087066
9Z, cn=JAVIER BUIXADERA
MIRO - DNI 40870669Z
Fecha: 2018.11.06 10:43:35
+01'00'

JAVIER
BUIXADERA
MIRO - DNI
40870669Z

Firmado digitalmente por
JAVIER BUIXADERA MIRO DNI 40870669Z
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, sn=BUIXADERA
MIRO, givenName=JAVIER,
serialNumber=IDCES-4087066
9Z, cn=JAVIER BUIXADERA
MIRO - DNI 40870669Z
Fecha: 2018.11.06 10:31:28
+01'00'

JAVIER
BUIXADERA
MIRO - DNI
40870669Z

Firmado digitalmente por
JAVIER BUIXADERA MIRO DNI 40870669Z
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, sn=BUIXADERA
MIRO, givenName=JAVIER,
serialNumber=IDCES-4087066
9Z, cn=JAVIER BUIXADERA
MIRO - DNI 40870669Z
Fecha: 2018.11.06 10:33:28
+01'00'

JAVIER
BUIXADERA
MIRO - DNI
40870669Z

Firmado digitalmente por JAVIER
BUIXADERA MIRO - DNI
40870669Z
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, sn=BUIXADERA MIRO,
givenName=JAVIER,
serialNumber=IDCES-40870669Z,
cn=JAVIER BUIXADERA MIRO - DNI
40870669Z
Fecha: 2018.11.06 10:34:35 +01'00'

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Projecte sistema de tractament d'aigua de les piscines municipals de Sudanell
Ajuntament de Sudanell
Taller Tecnic Ponent SL octubre 2018

d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
EXCAVACIÓ PER DAMES:
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es
realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita
de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:
- Amplària inferior del talús.
- Amplària superior del talús.
- Amplària de la dama.
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un
dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària
igual a una dama per N unitats.
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció
projectat, aquesta operació es repetirà N vegades.
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions
geomètriques dels elements estructurals
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
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No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2412020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
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RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
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- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4521AG3,E45819G3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Pilars
- Murs
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S'han considerat les operacions auxiliars següents:
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
Tractament de cura amb producte filmògen:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment
necessàries
- Protecció de la zona tractada
CONDICIONS GENERALS:
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En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt
considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
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SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de
la pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
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El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients
que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la
beurada
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del
formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar
simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i
d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que
pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT.
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els
hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial
cura la zona d'ancoratges.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i
preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització
de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

amb

aquelles

modificacions

i

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
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- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4B -

ARMADURES PASSIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4B2M6JJ,E4B84000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
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- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
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formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada
segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
Pàgina: 11

Projecte sistema de tractament d'aigua de les piscines municipals de Sudanell
Ajuntament de Sudanell
Taller Tecnic Ponent SL octubre 2018

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i
500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del
temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva
posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
empalmaments.

corresponents

a

retalls

i

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________
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E4 - ESTRUCTURES
E4D -

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS

E4D2 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4D2DA03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora
de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
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l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
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Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4D -

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS

E4D8 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A CÈRCOLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4D8U100.

____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
E4E2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4E2454L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de
ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a
revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
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-

Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
Repàs dels junts i neteja del parament
Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts han d'estar plens de morter.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat
general.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços
i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions
dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària
<= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté
additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant,
ha d'estar sec.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
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dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la
peça i el morter i tornar-la a col·locar.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades,
i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar
la pressió del formigó fresc.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
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E4 - ESTRUCTURES
E4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
E4LF - BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS PER A SOSTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4LF4218.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de l'element resistent (bigueta o semibigueta) i dels revoltons
per a la formació de sostres unidireccionals.
S'han considerat els elements següents:
- Biguetes de formigó precomprimit
- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o sense sola ceràmica)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre
- Preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament
- Col·locació dels suports provisionals del sostre
- Replanteig i col·locació de les semibiguetes
- Col·locació dels revoltons
Per acabar el sostre s'han de col·locar les armadures complementaries als nervis, negatius i
tallants, la malla de repartiment de la capa de compressió, i posteriorment s'han de
formigonar, els nervis, els massissats i la capa de compressió, d'acord amb les corresponents
partides d'obra.
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols,
detalls d'esquema de muntatge i d'acord amb la fitxa tècnica.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà
especial cura amb les dimensions dels diferents elements i l'execució dels recolzaments,
enllaços i unions
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i
ha d'estar sòlidament unit als elements de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors,
les inferiors i les de repartiment.
Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser:
- Per penetració de la bigueta al suport
- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport
- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport
Enllaç per penetració:
- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci
disminuir la secció dels mateixos.
- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha
d'estar indicada als plànols de muntatge.
Enllaç per perllongació:
- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada
pel càlcul, i que ha d'estar indicada al plànols de muntatge.
- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a
mínim fins la cara del recolzament directe, o fins l'estrep de la biga plana, si el
recolzament es indirecte.
Enllaç per cavalcament:
- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent
a la llargària d'ancoratge, i la llargària de penetració al suport ha de ser la determinada
pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge.
A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai
per a massissar de formigó.
La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm.
En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d'aquest s'han de definir per
càlcul d'acord amb l'apartat 7.1 de l'annex 12 de l'EHE-08
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a
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garantir la unió entre aquest i la bigueta.
Si el sostre te més d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han
de disposar enfrontades.
Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les
dues primeres biguetes paral·leles a la trobada entre trams, per absorbir l'esforç de
compressió de la part inferior del sostre.
Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el moment
negatiu, d'almenys una barra per nervi, i de llargària i diàmetre indicats als plànols de
muntatge del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva partida d'obra.
Es disposarà d'una llosa formigonada en obra amb un gruix com a mínim de 40mm sobre biguetes o
peces d'entrebigat ceràmiques o de formigó i de 50mm sobre d'altres tipus de peces
d'entrebigat.
La secció transversal del sostre ha de complir:
- Peces resistents: h > c/8
- Peces alleugeridores o recuperables: h > c/6
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat
c = distància del punt del perfil a l'eix vertical de simetria de la peça.
Toleràncies d'execució:
- Separació entre eixos: ± 10 mm
- Entregues de biguetes o armadures sortints en bigues ± 15 mm
BIGUETES O SEMIBIGUETES PRETENSADES:
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La separació màxima entre sotaponts s'ha de determinar per càlcul d'acord amb l'apartat 59.2
de l'EHE-08
Les biguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer
malbé.
Un cop anivellats els sotapons, es col·locaran les biguetes amb el intereix indicat en
plànols, mitjançant les peces d'entrebigat extremes.
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar sobre l'ala inferior de la bigueta.
La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i
sense cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència.
L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge.
Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el terreny.
Han d'estar prou travats per a suportar les empentes horitzontals del muntatge.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot
seguit els apuntalats
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del
formigonat
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de
recolzament.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL. PRETENSAT:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les semibiguetes abans de la seva col·locació, rebutjant les malmeses
- Inspecció visual del procediment de col·locació, amb especial atenció en el correcte
recolzament sobre el tauler dels sotaponts, i el replanteig i l'alineació longitudinal
entre elles.
- Inspecció visual de la col·locació del suports provisionals i dels revoltons
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. PRETENSAT:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PRETENSAT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la
col·locació de les semibiguetes i dels revoltons.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. PRETENSAT:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. de la norma EHE-08.
- Assaigs d'informació complementaria:
- De les estructures
projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els
controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a
proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o
el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. PRETENSAT:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de
l'EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT.
PRETENSAT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement
de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció en el correcte recolzament sobre
les biguetes del sostre.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la
col·locació de les plaques.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS CERÀMICS:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS DE CIMENT:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementaria:
- De les estructures
projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els
controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a
proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o
el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
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durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS CERÀMICS:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS DE CIMENT:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS
CERÀMICS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS
DE CIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement
de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element.
____________________________________________________________________________

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E76 - MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7643A0H.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de cautxú
sintètic no regenerat (butil).
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherides a la base amb adhesiu
- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó de massilla
- Semiadherides a la base amb franges d'adhesiu
- Sense adherir
- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membranes adherides o semiadherides:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element separador
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana fixada mecànicament:
- Neteja i preparació de la làmina
- Aplicació de l'adhesiu
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys,
arrugues, etc.).
Ha de ser estanca.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del
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suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la
membrana.
No ha de quedar tibada.
La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes
uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la DT o, en el seu
defecte, la que estableixi la DF.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongació. L'extrem de la membrana ha de quedar encastat dins d'una
regata o fixat al parament amb un perfil d'acabament. En ambdós casos aquesta unió ha de
quedar segellada.
Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària.
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.
Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforçats segons les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
- Angles: >= 135°
- Radi: >= 2 cm
Acords amb els paraments verticals:
- Fets a obra: 8 cm
- Vulcanitzats: >= 2,5 cm
Cavalcaments:
Cavalcaments del feltre: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 15 mm
- Cavalcaments: ± 5 mm
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:
Ha de quedar totalment adherida al
Ha de quedar unida al suport amb
mecàniques.
Les fixacions han de ser estanques
El nombre i la separació entre les
el que determini la DF.

suport.
adhesiu de cautxú sintètic en dissolució i amb fixacions
i han de quedar distribuïdes uniformement.
fixacions ha de ser l'indicat a la DT o, en el seu defecte,

SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de
uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.

bombolles

d'aire

i

amb

la

superfície

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.
Característiques del suport:
- Pendent:
- Adherida o semiadherida >= 1%; <= 30%
- Sense adherir: <= 3%
- Clavada: >= 30%
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Resistència a la compressió: >= 200 kPa
- Humitat: <= 5%
Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de netejar amb betzina les zones
per unir. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt.
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus
components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU:
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels
elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire.
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina.
MEMBRANA NO ADHERIDA:
La col·locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, per previndre l'entrada
d'aigua sota la membrana.
La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin fetes totes les unions.
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA:
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No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a
l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat segons UNE 104400
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E82 - ENRAJOLATS
E826 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA VIDRIADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E826C16D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola
existent, en interiors
S'han considerat els morters següents:
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- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en
tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua
entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior: <= 8 m
- Parament exterior: <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter: 10-15 mm
- Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior ± 0,5 mm
- Parament exterior ± 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
TRENCADÍS:
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
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solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una
aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E93 - SOLERES I RECRESCUDES
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E936 - SOLERES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E936N160.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9G -

PAVIMENTS DE FORMIGÓ

E9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E9G11AB1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no
superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3
mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius.
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que
coincideixin amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 10% del gruix
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAB -

TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EABGP768.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Distància entre els ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica,
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.
____________________________________________________________________________

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAF -

TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAF14274.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
Portes:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.
PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
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-

Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
Col·locació dels mecanismes
Col·locació dels tapajunts
Neteja de tots els elements

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.
____________________________________________________________________________

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED3 -

CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

ED35 - PERICONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED351740.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó 'in situ' amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat 'in situ':
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels
tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm.
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
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PERICÓ FABRICAT 'IN SITU':
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
PERICONS PREFABRICATS:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT 'IN SITU':
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Técnico de la

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
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____________________________________________________________________________

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED5 -

DRENATGES

ED51 - BONERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED515MX1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial
dels paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
L'execució de les boneres per l'evacuació sifònica s'ha d'ajustar al que indiqui la DT
Elements col·locats amb morter:
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements fixats mecànicament:
- Replanteig de l'element
- Col·locació caixa de la bonera
- Fixació d'acord amb DT
- Col·locació reixa
- Retirada de l'obra de restes d'embalatge, material sobrant, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
En el cas de les boneres per al sistema d'evacuació sifònic cal que tots els elements
s'instal·lin d'acord amb la DT.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm
MORRIÓ:
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel
fabricant.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la
a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
BONERA PER A SISTEMA D'EVACUACIÓ SIFÒNIC:
L'execució per a aquest tipus de sistema ha de realitzar-se seguint estrictament el que
indiqui la DT
Les cassoletes han d'estar situades en els punts baixos de la coberta per permetre un flux
eficient d'aigua cap a elles.
La bonera i en particular la seva reixeta protectora han d'estar protegits de les càrregues i
de l'entrada de residus durant el procés d'instal·lació del sistema.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BONERA:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Técnico de la

MORRIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED5 -

DRENATGES

ED5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED5A5600.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Inclòs el reblert de material filtrant:
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant
Sense incloure el reblert de material filtrant:
- Comprovació de la superfície de recolzament
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- Col·locació dels tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria
adequada a les característiques del terreny i del tub.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent
definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4%: ± 0,25%
- Pendent > 4%: ± 0,50%
- Rasants: ± 20 mm
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al
circumdant.
Cavalcaments de les làmines de polipropilè: >= 30 cm
Gruix màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor de les capes de material filtrant: ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant: ± 30 mm

del

material

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per
al rebliment.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la
DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin
deteriorats.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm),
s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150
g/m2.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al
rebliment amb material filtrant.
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i
compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no
han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones,
equips o materials.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser
uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre
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el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre
de forma simètrica.
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir
moviments dels tubs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit
de material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la
rasa amb material filtrant.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les
toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara
unions amb pous i arquetes.
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
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ED7 -

CLAVEGUERONS

ED7K - CLAVEGUERONS AMB TUB DE POLIPROPILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED7K3341.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en
cap punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a
cada tram.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres
formats per peces especials.
Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm
Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular
o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
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seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.
Pendent: >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 80
cm
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó: 15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment: 10 cm
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
PENJAT DEL SOSTRE:
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint
les indicacions de DT i d'acord amb la DF.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior
a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de
superficial».

el Código

Técnico de la

de Prescripciones Técnicas
de la Dirección General de
carreteras 5.2-1C «Drenaje

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFA -

TUBS DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EFA2B545,EFA2A545.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i
distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar,
col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Unió encolada
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris
del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer
encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió
definit per a la instal·lació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tubs PVC:
+---------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦
¦
¦---------------------------¦
¦ nominal ¦
trams
¦
trams
¦
¦
(mm)
¦ verticals ¦ horitzontals ¦
¦-----------¦------------¦--------------¦
¦ 16 - 20 ¦
1,1
¦
0,7
¦
¦ 25 - 75 ¦
1,3
¦
0,8
¦
¦ 90 - 110 ¦
2
¦
0,8
¦
¦ 125 - 200 ¦
2
¦
1
¦
¦ 250 - 500 ¦
2,5
¦
1,2
¦
+---------------------------------------+
- Tubs C-PVC:
+---------------------------------+
¦
DN
¦ Distància suports (m) ¦
¦
¦ tram vert. ¦ tram hor. ¦
¦---------------------------------¦
¦ 16-20 ¦
1,0
¦
0,5
¦
¦ 25-75 ¦
1,3
¦
0,6
¦
¦ 90-110¦
1,7
¦
0,8
¦
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¦ 125-200¦
1,9
¦
0,9
¦
+---------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el
netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta
operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat
previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació
- Diàmetres
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Resistència al foc del material.
- Sectorització
- Elements, sifons i pericons.
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació
d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l'edificació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFB -

TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFB4A951.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura
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de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura
de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a
temperatures fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
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- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:
+---------------------------------------+
¦ DN
¦ Distància entre suports (m) ¦
¦
¦-------------------------------¦
¦
¦tram vertical ¦tram horitzontal¦
¦-------¦--------------¦----------------¦
¦ 16-20 ¦
1,0
¦
0,5
¦
¦ 25-75 ¦
1,3
¦
0,6
¦
¦ 90-110¦
1,7
¦
0,8
¦
¦125-200¦
1,9
¦
0,9
¦
+---------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
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Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons
previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.

el

traçat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
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____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG134902.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG22HB11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
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S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para
particulares para sistemas de tubos flexibles.

que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG317574.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
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- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
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COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG4113JC,EG4113CA,EG41139A,EG411399.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
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- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG4242JH,EG42429H.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
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Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
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____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG6 -

MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG62D19J,EG638153.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats
superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o
a l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o
reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats
als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
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Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir
danys als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap
dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes
que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre
tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació
elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al
mateix pla que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A
La caixa ha
Ha de quedar
Ha de quedar

MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
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especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EHB -

LLUMS ESPECIALS

EHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EHB1P534.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum estanc, muntat superficialment.
S'han considerat els següents tipus de llums:
- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet
- Llums amb làmpades LED
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
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per la DF
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació

correcta

distribució

de

les

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ22Y910.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor
incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
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- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
- Enllaç mural
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a
la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de
desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu
correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Técnico de la

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de
pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
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Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES
EJ63 - BOMBES DOSIFICADORES I EQUIPS DE CLORACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ63UCL2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dispositiu bombes dossificadora amb control de clor.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Col·locació de l'aparell a la seva posició
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca.
Les unions han de ser completament estanques.
Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES
EJ65 - FILTRES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ652B56,EJ650200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de filtres de carbó activat, de sorra, o de malla autonetejants.
Filtres dels tipus següents:
- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada
- Filtres de polièster muntats entre tubs
- Filtres de malla metàl·lica per a instal·lacions d'aigua freda
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Muntat sobre bancada:
- Fixació d'aparell a la bancada
- Preparació d'unions
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Prova de servei
Muntat entre tubs:
- Preparació d'unions
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions han de ser per rosca.
Les unions han de ser completament estanques.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
MUNTAT SOBRE BANCADA:
El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada.
La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els
forats situats a la bancada.
MUNTAT ENTRE TUBS:
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada.
La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Técnico de la

____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ7 - DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA
EJ71 - DIPÒSITS PER A AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EJ7117P3,EJ7117N3,EJ711723.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d'alta
densitat col·locats sobre bancada.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Col·locació del dipòsit
- Connexió d'aixetes de pas
- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'instal·lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es
pugui manipular.
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de
ser inferior a 3 m.
El dipòsit ha d'ocupar la posició que l'hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació,
tal i com s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF.
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de
ser inferior a 3 m.
El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi
un espai accessible intermedi, per a verificar el pas de l'aigua.
Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites.
Abans i després del dipòsit s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions
del seu plec de condicions.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Técnico de la

____________________________________________________________________________

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM3 -

EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM31U006.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
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- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte,
verificar:
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________
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EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
ENM -

BOMBES ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENM14227.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bombes dosificadores amb regulació electrònica de cabal, muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de la bomba a una bancada
- Connexió a la xarxa de fluid a servir
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La bomba ha d'estar connectada als elements a què
d'alimentació elèctrica.
La bomba ha d'estar fixada sòlidament a una bancada
La subjecció de la bomba s'ha de fer calçant-la amb
forats que porta a la seva base.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el

ha de donar servei i el motor a la línia
de superfície llisa i anivellada.
espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els
seu defecte, la indicada per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que la tensió del motor correspongui a la disponible.
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir collant a fons les corresponents femelles dels
enllaços i tallant a escaire els extrems de les mànegues que s'introdueixin dins els enllaços.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________
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F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 -

EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2221242.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
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- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F923 -

SUBBASES DE GRANULAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F923U002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
Pàgina: 68

Projecte sistema de tractament d'aigua de les piscines municipals de Sudanell
Ajuntament de Sudanell
Taller Tecnic Ponent SL octubre 2018

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB -

TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB1A655.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura
de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura
de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a
temperatures fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
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- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
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- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
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COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons
previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.

el

traçat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________
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