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MEMÒRIA I ANNEXOS
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1.- MEMÒRIA
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1.- INTRODUCCIÓ
Durant l’any 2005, l’Agència Catalana d’Aigües va realitzar l’Estudi del Pla d’Abastament i
Distribució d’Aigua en Alta a Catalunya; i pel que fa referència al municipi de l’Ampolla, va
concloure que seria adient construir un nou dipòsit per a millorar la capacitat
d’emmagatzematge; i que aquest suposaria una millora substancial del servei
d’abastament.
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En data de febrer de 2008, l’Agència Catalana de l’Aigua redacta un projecte constructiu
d’un nou dipòsit de regulació amb clau A-AA-00823-P, el qual defineix la solució òptima pel
emmagatzematge i desinfecció de les aigües de consum del municipi.
En data de desembre de 2013 i a petició de l’Ajuntament de l’Ampolla es redacta la
“Memòria valorada d’un nou dipòsit de regulació per a l’abastament al municipi de
l’Ampolla”; en el qual es plantegen i valoren econòmicament dues opcions per a la
construcció del dipòsit del municipi; reduint el pressupost valorat del projecte constructiu
realitzat per l’Agencia Catalana de l’Aigua l’any 2008.
En data d’octubre de 2018, l’Ajuntament de l’Ampolla encarrega a la Diputació de
Tarragona, mitjançant expedient amb clau 2018-0006432, la redacció del projecte de “Nou
dipòsit de proveïment d’aigua potable, a l’Ampolla” en la que seguint directrius municipals
es desenvolupa l’opció A de la Memòria Valorada.

2.- OBJECTIU D’AQUEST PROJECTE
L’objecte del present projecte és definir i valorar el cost de les obres necessàries per tal
d’augmentar la capacitat d’emmagatzematge d’aigua del municipi.

3. ESTAT ACTUAL
A la parcelꞏla número 5 del polígon 78 del terme municipal de l’Ampolla, propietat de
l’Ajuntament, existeix un dipòsit de 20 metres de diàmetre exterior i 6,6 m d’alçada total,
amb un volum útil és de 1.100 m3. La resta de la parcelꞏla es troba sense ús, tot i que,
antigament hi havia un abocador de residus.
Generalment, l’aigua potable prové de dos pous soterrats anomenats Gilet II i Gilet IV. El
dipòsit està connectat a un tercer pou, Gilet I, però no s’aprofita des de fa temps pel grau de
salinitat elevat que presenta. Com a recurs auxiliar durant la temporada estiuenca s’utilitza
el subministrament procedent de la canonada del CAT (Consorci d’Aigua de Tarragona).
Des del dipòsit existeix una sortida de fosa de DN 200 mm, que mitjançant derivació en T,
abasteix el municipi amb una canonada de fibrociment de DN 270 mm i per una altra banda
a la urbanització de Minini mitjançant una canonada de PE DN160 mm.
El dipòsit presenta problemes de filtracions provocat per esquerdes en l’estructura.
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Respecte als consums, durant la temporada d’estiu s’han registrat consums punta superiors
als 2.000 m3/dia, que quasi dobla la capacitat actual d’emmagazematge.

4.- SOLUCIÓ PROJECTADA
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Partint de les valoracions que es van realitzar l’any 2013 amb la “Memòria valorada d’un
nou dipòsit de regulació per a l’abastament al municipi de l’Ampolla”, es projecta, a la
mateixa parcelꞏla del dipòsit existent, un nou dipòsit d’emmagatzematge d’aigua potable
prefabricat amb capacitat de 2.015 m3 de capacitat útil (altura útil de 4,55 m i unes
dimensions interiors de 28x16 m2 en planta). Aquest dipòsit disposarà de totes aquelles
obres annexes per tal que ambdós dipòsits puguin treballar conjuntament augmentat la
capacitat d’emmagatzematge del municipi a 3.115 m3, i podent treballar individualment en
cas que un dels dipòsits requereixi manteniment.
Els dos dipòsits disposaran del mateix nivell de la làmina d’aigua, 46 m sobre el nivell del
mar, comportant-se com un sol dipòsit trobant-se aquestos interconnectats mitjançant una
canonada de polietilè de DN 200 mm amb una vàlvula manual de seccionament en cas de
que es volguessin fer treballar de manera individual.
A continuació es descriurà en més detall cada un dels elements que composen aquesta
solució projectada.

4.1. Moviment de terres
Tal com s’ha enunciat, el nivell de la làmina d’aigua d’ambdos dipòsits serà de 46 m
respecte al nivell de mar amb la finalitat de simplificar la gestió de l’aigua potable; i,
donades les restriccions de construcció a la parcelꞏla on antigament s’ubicava l’abocador
de residus amb la finalitat de minimitzar el cost de contrucció.
Donada l’actual topografia de la parcelꞏla, significa que el dipòsit estirà semisoterrat amb
unes profunditats d’entre 2,35 i 2,05 m respecte al terreny actual.
Prèviament a l’excavació s’haurà d’enderrocar la tanca perimetral de parcelꞏla que queda
afectada; s’haurà de realitzar la tala dels arbres existents en la zona afectada amb la seva
corresponent gestió de permisos i residus generats; per seguidament esbrossar-se la
zona destinada a èsser el recinte del dipòsit i la caseta de mecanismes i cloració.
Per a la redacció del present projecte s’ha tingut en compte l’Estudi Geotèncic realitzat el
passat mes d’octubre de 2013 per l’empresa GEOSUD.
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4.2. Dipòsit prefabricat
Es projecta una solució prefabricada.
El dipòsit prefabricat serà rectangular de 2.239 m3 totals i de 2.015 m3 útils; situant-se a
aproximadament 10 m del dipòsit existent. Es disposarà paralꞏlel al camí municipal existent
a 5 metres de distància dins la parcelꞏla.
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L’any 2013, durant la redacció de la “Memòria valorada d’un nou dipòsit de regulació per a
l’abastament al municipi de l’Ampolla”; es va encarregar un estudi geotèncic en el qual
s’aconsellava aquesta localització per al dipòsit nou, per tal d’evitar l’afecció de la zona de
l’abocador de residus clausurat que existia a la parcelꞏla i evitant així el sanejament del
terreny.
Les dimensions interiors del dipòsit són de 28x16 m2 en planta i una altura lliure de 5,05 m,
tot i que, l’altura útil és de 4,55 m. Les dimensions exteriors del dipòsit són de 28,56x16,56
m2 i les de la llosa de fonamentació són de 28,96x16,96 m2.
L’estructura vertical del dipòsit està format per 44 panells de mur exterior de 5,65 m d’altura
per 2 m d’ample; i espessor de 16 cm a la part superior i de 40 cm en la part inferior del
panell; i per, 6 pilars de 4,56 m d’altura, de 40x40 cm de secció i doble mènsula al cap del
pilar.
L’estructura horitzontal de coberta es sustenta sobre pòrtic prefabricat amb recolzament
segons l’eix major del dipòsit format per 5 jàsseres prefabricades de 5,05 m de longitud i
secció 50x40 cm; mentre que la coberta està composada per 28 panells de 1,98 m x 8,25
m, formant dos faldons amb carener segons l’eix major del dipòsit.
Tots els elements prefabricats es realitzaran amb HP-40/F/13/IV i les juntes entre panells
prefabricats es realitzaran mitjançant dos cordons de poliuretà i morter de formigó injectat a
10 atm.
La fonamentació s’executarà en diferents fases, amb juntes waterstop entre la zona central
de sabates aïllades i llosa de fonamentació; i, les sabates corregudes dels panells
perimetrals prefabricats.
El dipòsit està previst pintar-se en tota la superfície exterior de parament de formigó amb
pintura anticarbonatació per una major protecció contra la penetració i resistent a
l'humitat, a fi de donar-li una altra capa de protecció a l’estructura; podent-se triar el color
més adient per a evitar l’impacte visual d’aquest amb l’entorn.
La coberta s’impermeabilitzarà amb una membrana LBM i per l’aireació del dipòsit
s’instalꞏlaran airejadors estàtics a la coberta amb una capacitat de 50 m3/h.
El dipòsit estarà equipat amb una escala d’accés exterior de menys de 4 m sense protecció;
una escala interior amb protecció per a altures majors de 4 m; una barana que cobrirà tot
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l’espai entre l’entrada i sortida del dipòsit i l’arqueta de sondes; i, la línia de vida per tot el
perímetre de la coberta.

4.3. Mecanismes Hidràulics
4.3.1. Entrada d’aigua potable
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Actualment, el dipòsit vell té tres entrades en funcionament d’aigua potable: des dels pous
Gilet II, Gilet IV i l’entrada del CAT. Aquestes tres entrades es perllongaran fins al dipòsit
nou.
Per a les entrades de Gilet II i Gilet IV, s’executarà una arqueta amb una derivació en T
amb dues vàlvules de comporta manuals del diàmetre de la canonada existent, de DN
160mm per Gilet II i DN200mm per Gilet IV. Des de les arquetes es perllongarà amb
canonada soterrada de polietilè fins al dipòsit nou amb els diàmetres existents; on
s’instalꞏlarà un comptador en arqueta soterrat, continuant exteriorment amb acer estirat
sense soldadura fins l’entrada al dipòsit nou.
Per a l’entrada del CAT, s’executarà una arqueta davant el dipòsit vell on s’instalꞏlarà una
derivació en T, un rodet de desmuntatge i una vàlvula de papallona manual, segons les
especificacions del Consorci d’Aigües de Catalunya; i es perllongarà la canonada fins
l’entrada del dipòsit nou. Seguint les indicacions del CAT, s’instalꞏlaran varios cables
elèctrics que connectaran les sondes i les vàlvules manuals amb l’armari de telecontrol de
dins la caseta del CAT instalꞏlada a la parcelꞏla.
Totes tres entrades es realitzaran per la part oposada a la caseta de mecanismes i cloració,
on són les sortides, per a que l’aigua del dipòsit tingui una major recirculació.

4.3.2. Connexió entre dipòsits
La connexió entre els dipòsits es realitzarà mitjançant una canonada de DN200, on
s’instalꞏlarà una vàlvula de comporta manual i un comptador per a poder usar els dos
dipòsits conjunta o independentment (veure plànol 7, full 4 de 5; on s’inclou tota la valvuleria
que s’executarà dins la caseta de nova construcció). Serà necessari la perforació del dipòsit
vell mitjançant un passamurs.

4.3.3. Sortida d’aigua potable
Es realitzarà una sortida des del dipòsit nou i s’unirà a la sortida del dipòsit vell amb una
derivació en T abans de la derivació a la urbanització Minini de DN160 i amb la instalꞏlació
mecànica grafiada a plànols.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

4.3.4. Descàrrega de fons
La descàrrega de fons es realitzarà des de la zona central de la fonamentació del dipòsit
nou i tindrà un petit vas de 10 cm de profunditat per a poder buidar correctament el dipòsit.
La canonada de descàrrega d’acer estirat de 6” anirà soterrada fins al got de la caseta on
s’instalꞏlarà una vàlvula de comporta manual i seguidament s’unirà amb la canonada del
sobreeixidor amb una derivació en T. Aquesta unió entre ambdues canonades es
connectarà a la canonada de buidat existent del dipòsit vell que desaigua al Barranc de
Gilet.
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4.3.5. Sobreeixidor
El sobreixidor es realitzarà mitjançant canonada d’acer estirat de 6” fins al got de la caseta
on s’unirà mitjançant derivació en T amb la descàrrega de fons. Tal com s’ha enunciat a
l’apartat anterior, la unió d’ambdues canonades es connectarà a la canonada existent de
buidat del dipòsit vell.

4.3.6. Arqueta de sondes
S’instalꞏlarà una arqueta de sondes a la coberta del dipòsit on s’instalꞏlaran un flotador, dos
interruptors de nivell i un transmissor de nivell hidrostàtic, seguint les especificacions del
Consorci d’Aigües de Tarragona.
S’instalꞏlarà el cable CC-13 (de 5 x 1,5 mm2) i el cable CC-16 (3 x 1,5 mm2, apantallat), tots
dos tipus V. V. amb aïllant 0,6/1 kV. El primer es connectarà des del nivell del dipòsit nou
(sondes) i el segon des del transmissor de nivell, fins a l’armari de telecomandament de la
caseta del CAT instalꞏlada a la parcelꞏla.
També s’instalꞏlaran 3 tubs de polietilè DN20 PN10 entre l’arqueta de sondes i la vàlvula
hidràulica existent dins la caseta del CAT, que seran certificats per aigua potable.
S’instalꞏlaran dues sondes de temperatura, una per l’entrada d’aigua de Gilet IV i l’altra per
la sortida d’aigua, tant per al municipi com per al dipòsit vell.

4.4. Caseta de mecanismes de cloració i distribució
Al costat del dipòsit es preveu la construcció d’una caseta de maniobra de dimensions
exteriors 6x4,7 m2 per accedir a l’arqueta dels mecanismes hidràulics de mesura i maniobra
de sortida instalꞏlades en el dipòsit i a una sala annexa que contindrà els elements de
cloració.
La caseta estarà formada per un got de formigó armat composat per una llosa de
fonamentació i murs perimetrals de 25 cm amb amb formigó HA-25/B/20/IIa i armadures
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d’acer B500SD. La part de la caseta per a la cloració i entrada al got de mecanismes, tindrà
una fonamentació de sabata correguda de 50x30 cm. Les parets de bloc, tancament
vertical, de tota la caseta es recolzaran sobre les sabates corregudes i sobre el mur
perimetral del got. Sobre aquestes parets de bloc s’executarà una coberta plana de
biguetes prefabricades de cantell 25+5 cm i intereix de 70 cm; amb una armadura a la capa
de compressió de #Ø6 mm cada 20 cm.
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Els mecanismes hidràulics de mesura i maniobra de sortida del dipòsit, sobreeixidor i
descarregat o buidat del dipòsit, s’allotjaran dins del got de formigó armat de dimensions
interiors 3,35 x 3,10 m2 i de 3,70 m de fondària. Les parets s’han previst de 0,25 m de gruix i
la solera de 0,25 m amb formigó HA-25/B/20/IIa i amb armadures d’acer B500SD. L’accés
a aquesta es realitzarà a través de la caseta.
Per accedir al fons de l’arqueta es preveu la instalꞏlació d’una escala. El voltant del got o
arqueta on s’allotjaran els mecanismes del dipòsit es colꞏlocarà una barana d’acer fixada
mecànicament a l’obra per evitar caigudes al interior de l’arqueta amb una obertura al punt
d’accés.
S’instalꞏlarà una doble porta de 2,1x1,9 m per accedir a la cambra de cloració i una altra per
accedir als mecanismes, sense comunicació interior entre ambdues cambres.
La sala destinada als equips de cloració té unes dimensions interiors en planta de
2,15x4,30 m2. Les parets de la zona de cloració estaran totalment alicatades mitjançant
peces de gres de 30x30 cm per a evitar la deterioració d’aquestes. Dintre de la sala, tal com
reflecteix al plànol s’instalꞏlarà el dipòsit d'hipoclorit i l’equip de cloració que estarà
connectat a la distribució, per a entrar en funcionament simultàniament i permetre una millor
difusió i homogenïtzació.
La ventilació de cadascuna de les sales s’aconseguirà mitjançant la colꞏlocació de dues
finestres formades per peces de formigó amb lames horitzontals, de dimensions totals de
1,0x0,5 m.
La caseta es pavimentarà interiorment; es pintarà exteriorment i interiorment sense
alicatats; s’instalꞏlarà un baixant pluvials i es connectarà juntament amb els dos desguassos
a la descàrreda del dipòsit; es realitzarà tota la instalꞏlació necessària per a la connexió de
la dutxa renta-ulls des del dipòsit nou; i altres instalꞏlacions necessàries per a què la caseta
quedi totalment acondicionada.

4.5. Sistema de cloració del dipòsit nou
S’instalꞏlarà un sistema de cloració automàtica amb recirculació que estarà composat pels
següents equips:
- Analitzador/controlador C-650/cloro amb muntatge de panell;
- Cèlꞏlula galvanitzada cloro lliure CG-CI2;
- Sensor de fluxe inductiu M-18;
- Bomba dosificadora Cilit DP-8.8 Inex Dis;
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-

Dipòsit polietilè cilindric 750 litres;
Dipòsit de retenció PP/PEHD de capacitat de 1000 litres;
Recirculació que inclourà bomba CALPEDA NM 40/12 C/B i quadre de control CPIS-2-T3 2CV III-380.

S’instalꞏlarà com a mesura de seguretat una dutxa/renta-ulls d’emergència, un extintor i les
pertinents plaques de senyalització.

4.6. Mecanismes de telecontrol
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S’instalꞏlaran emissor i receptor amb mesurador per als paràmetres descrits en la present
memòria que impliquin una maniobra al sistema, és a dir, senyal digital de màxim i mínim en
el dipòsit, nivell analògic del dipòsit, temperatura d’entrada i sortida de l’aigua, sistema de
cloració de l’aigua i comptatge sortides del dipòsit.
El sistema de telecontrol utilitzarà la comunicació de dades existent entre el dipòsit vell i els
punts de subministrament: Gilet II i Gilet IV. La comunicació entre dipòsit vell i el nou es
realitzarà mitjançant cablejat donada la proximitat entre ambdós dipòsits.
La comunicació entre el dipòsit nou i l’armari de telecomandament de la caseta del CAT es
realitzarà mitjançant:
- CC-11: Amb la vàlvula manual del dipòsit vell (5 conductors).
- CC-12: Amb la vàlvula manual del dipòsit nou (5 conductors).
- CC-13: Amb les sondes de nivell del dipòsit nou (5 conductors).
- CC-16: Amb el transmissor de nivell del dipòsit nou (3 conductors).
Tots els conductors seran de secció 1,5 mm2, tipus V.V., aïllant 0,6/1 kV; amb observació
de què el cable CC-16 serà apantallat.
Per tal d’automatitzar les maniobres del sistema s’instalꞏlarà un quadre de control que
mitjançant un automata reguli l’entrada d’aigua al dipòsit procedent dels pous Gilet II, Gilet
IV i CAT, en funció del nivell d’aquest mitjançant la comunicació amb les bombes dels pous
i l’armari de telecomandament del CAT existent dins la caseta a la parcelꞏla.
Per a la instalꞏlació dels mecanismes de control i telecontrol s’utilitzaran armaris estancs de
poliester a instalꞏlar dins la caseta adjunta de nova construcció.
Al pressupost es té en compte una partida per a la modificació de l’armari elèctric i el
telecomandament; així com donar d’alta els senyals al PLC i SCADA del CAT, segons les
especificacions del Consorci d’Aigües de Catalunya. També es té en compte la creació d’un
nou sinòptic per a l'empresa concessionaria de l'abastament d’agua potable de l’Ampolla,
de la marca Sofrel o compatible amb aquesta marca, on s'inclourà les dades obtingudes per
tots els elements de mesura del projecte (comptadors, sobdes de nivell, clor, temperatura,
etc.).
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4.7. Instalꞏlació elèctrica
La instalꞏlació elèctrica de la nova caseta s’alimentarà des del quadre de protecció i
maniobra existent al dipòsit de 1.100 m3.
A la nova caseta es disposarà d’un nou quadre de protecció i maniobra, segons esquema
elèctric, per alꞏlimentació de l’enllumenat, endolls i alimentació del sistema de cloració.
Tota aquesta instalꞏlació es realitzarà mitjançant cable de designació RV 0,6/1 KV per
l’intertior de tub de PV rígid amb les seccions indicades a l’esquema elèctric unifilar i segons
disposició de plànols.
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4.8. Tanca perimetral
Es preveu l’execució de la tanca perimetral simple torsió sobrer mur de blocs de formigó
reomplerts de formigó i armats, sobre sabata correguda; com a continuació de la tanca
perimetral existent.

5.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DEL RD 140/03, EN MATÈRIA DE POSADA EN
SERVEI DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ.
L’article núm. 13 de l’esmentat reial decret estableix que tot projecte de construcció de noves
captacions, conduccions i dipòsits, entre d’altres, hauran de complir amb tot allò que el hi
sigui d’aplicació i més concretament, el que es passa a justificar a continuació.
Cal esmentar que el nivell freàtic, degut a la ubicació de l’àmbit de projecte, és molt profund,
pel què no s’ha tingut en compte. A més, no existeix cap tram de xarxa de clavegueram en
les inmediacions de les obres.
Tal com esmenta l’article núm. 11 del reial decret, en el seu punt 1, pel fet de ser un dipòsit
rivat fixe de distribució d’aigua per a consum humà, haurà de complir l’article núm. 14, i així
serà, doncs:
-

Els productes que hagin d’estar en contacte amb l’aigua, no transmetràn substàncies
o propietats que contaminin o n’empitjorin la qualitat i suposin un risc per a la salut de
la població abastada.

-

Els productes de construcció a utilitzar, seràn els que estàn actualment regulats per
la Comissió Interministerial de Productes de Construcció (CIPC), o bé pel Reial
Decret 363/1.995, de 10 de març, o bé pel Reial Decret 1.078/1.993, de 2 de juliol.

A més a més, també es complirà amb allò especificat a l’aticle núm. 11, el punt 2, ja que, un
cop acabades les obres es senyalitzarà degudament la zona i el dipòsit, amb cartells
indicadors que allò es tracta d’un enmagatzematge d’aigua potable. Així mateix, es complirà
amb el punt 4 de l’esmentat article, ja que es faran revisions periòdiques sistemàtiques tant
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de l’estructura com dels elements de tancament, vàlvules, canalitzacions, procedint cada cert
temps a realitzar un buidat de dipòsit i posterior neteja amb productes adequats segons
l’article núm. 9 (funció de desincrustant i desinfectant), seguit d’una bona esbandida.
Els materials utilitzats estan reconeguts com aptes per estar en contacte amb aquest tipus
d’instalꞏlacions, tal com es pot observar a continuació:
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-

Vàlvules de tall de comporta i altres elements de control i maniobra de la xarxa
d’abastament complirà amb les normes UNE 66.901, ISO 9.001 i EN 29.001,
normatives paralꞏleles i equivalents entre elles, pel sistema de la qualitat model per
l’assegurament de la qualitat en el disseny i desenvolupament, producció, instalꞏlació
i servei post-venda, expedit per AENOR.

Segons l’article 8, abans de la posada en funcionament de la xarxa, es realitzarà un rentat i
desinfecció de les canonades per tal que els materials, revestiments, soldadures i accessoris
no puguin estar bruts o contaminats amb algun tipus de substància susceptible de
contaminar o empitjorar la qualitat de l’aigua procedent de la captació.
Tot producte i/o substància per la neteja i desinfecció cumplirà amb la norma UNE-EN
corresponent segons la naturalesa del producte a utilitzar, a més de tot allò disposat al R.D.
1.054/2.002 d’11 d’octubre, el R.D. 363/1.995 de 10 de març o el R.D. 1.078/1.993 de 2 de
juliol.
No es considera necessari la creació d’un programa o pla per la verificació del correcte
funcionament, doncs amb les proves a realitzar d’estanqueïtat i muntatge de la instalꞏlari,
serà suficient.

6.- SISTEMES DE TANCAMENT I SENYALITZACIÓ DURANT LES OBRES.
El tancament de les rases i buidats d’excavació s’efectuarà mitjançant baranes de protecció
i cintes de senyalització situades a 1 m del cantell de coronació de les mateixes, inclòs amb
balisses lluminoses.
Les zones de treball es mantindran netes i endreçades i es senyalitzarà de manera
adequada i separada els accessos i pas per operaris, maquinària i peatons.

7.- SEGURETAT I SALUT.
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció es redacta Estudi de Seguretat i
Salut, on s’estudien les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties
professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment
del trànsit interior de l’obra i de l’exterior afectat per aquesta. També s’inclouen les
instalꞏlacions d’higiene i benestar dels treballadors.
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El cost de la totalitat de les unitats de l’Estudi de Seguretat i Salut s’inclou en el pressupost
d’execució material de les obres.

8.- TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA
El termini d’execució de les obres s’estableix en sis mesos (6 mesos).
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El contractista presentarà un pla d’obra en què s’ajustarà al termini d’execució previst. Els
temps previstos per a cada activitat s’han d’estimar atenent els rendiments dels equipaments
emprats per a la construcció i estalvi de temps mort.
El termini de garantia s’estableix en (1) any a partir de l’acabament de les obres. Durant
aquest termini correrà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries que es
produeixin, i lliurarà les obres en perfecte estat de funcionament a l'acte de recepció
definitiva.
Transcorregut el termini de garantia es donaran les obres per rebudes.

9.- CONDICIONS REGLAMENTARIES
9.1.- Prescripcions tècniques
El plec de prescripcions tècniques particulars inclòs en el document núm. 3 d’aquest projecte
es divideix en cinc capítols.
En el primer es defineix la descripció de les obres del projecte. Així mateix, en el segon,
tercer, quart i cinquè es descriuen els diferents elements de l’obra, de la següent forma:
primer apareixen les condicions que han de reunir els materials, dispositius i installacions
que s’han d’emprar, així com les seves característiques de cadascun, seguint a cada cas les
normes i instruccions oficials vigents per a cadascun.
En segon lloc es defineixen les característiques de cada unitat d’obra i l’assaig per a
l’execució del Pla de control de qualitat de cada unitat.
En tercer lloc, s’especifica l’amidament, valoració i abonament de les obres si és vàlid de les
partides i unitats necessàries per a la seva completa i exhaustiva definició. També queda
especificada la forma d’abonament de les obres accessòries i de les partides alçades en cas
que n’hi haguessin.

9.2.- Preus
L’estudi de tots els preus que figuren en els quadres corresponents, es detalla en la
justificació de preus. En aquest estudi s’han diferenciat els següents conceptes:
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a) Mà d’obra:
Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus
reals a la zona, i s’han estudiat els diversos jornals segons les categories dels
operaris, incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent. A
aquesta mà d’obra se li ha aplicat un 1% de despeses auxiliars. D’aquesta manera
s’han obtingut les despeses totals per jornada de treball i hora per a cadascuna de
les categories d’operaris.
b) Maquinària:
Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats d’obra, se’n determina el
cost horari a partir del preu d’adquisició deduint d’aquest la repercussió de
l’amortització de la màquina, així com les despeses de conservació i assegurances.
En cada cas han estat calculades les despeses horàries i combustibles, lubricants i
personal conductor o mecànic.
Per últim, s’han tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i
que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades s’han obtingut les
depeses horàries de cadascuna de les màquines.
c) Preu dels materials a peu d’obra:
Aquest preu s’ha deduït a partir del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo
amb els import de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament
durant la manipulació dels materials.
Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren
en els estats d’amidaments, tenint en compte, d’una banda, el rendiment de cada
màquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans
auxiliars i diversos necessaris per a l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots
aquests conceptes s’ha obtingut el cost directe, en el qual s’aplica pel concepte de
cost indirecte, un augment arrodonit del 2% del cost directe corresponent. La suma
d’aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari
descompost total de cada unitat d’obra, el detall del qual es traslladarà als
corresponents quadres de preus núm. 1 i 2.

9.3.- Amidaments i pressupostos
En el capítol “Pressupost”, el qual constitueix el document núm. 4 del Projecte, figuren les
cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d’obra, fets d’acord amb les prescripcions
que sobre el tema s’inclouen en el Plec. A aquests amidaments se’ls aplica els preus
continguts en els corresponents quadres núm. 1 i núm. 2 per a l’obtenció dels pressupostos
parcials i totals.

9.4.- Classificació del contractista
Segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector públic,
s’exigeix la classificació per a contractar amb les Administracions Públiques l’execució de
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contractes d’obres per imports igual o cuperior a 500.000€.
El pressupost de les obres és el següent:
Pressupost de les obres: 360.985,46 € (sense IVA).
No es necessària la classificació del contratista, atès que no es supera l’import de 500.000€
(sense IVA).

10.- PRESSUPOST
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CAPITOL RESUM
ENDERROCS I OBRA CIVIL
1
Enderrocs i neteja parcelꞏla
1.1
Moviment de terres
1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ESTRUCTURES
Parcelꞏla
Estructura dipòsit
Elements accessoris dipòsit
Caseta cloració i distribució
Elements accessoris caseta

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

MECANISMES HIDRÀULICS
Canonades i arquetes
Entrades Gilet II i Gilet IV
Entrada CAT
Desgüàs i sobreeixidor
Sortides

2

3

IMPORT PARCIAL

IMPORT
18.861,31 €

2.306,34 €
16.554,97 €
248.265,59 €
5.311,01 €
192.699,12 €
18.588,99 €
19.146,54 €
12.519,93 €
68.318,95 €
45.797,17 €
9.177,01 €
4.931,57 €
2.088,68 €
6.324,52 €

4

SISTEMA DE CLORACIÓ

4.555,56 €

5

MECANISMES DE TELECONTROL

7.794,65 €

6

SEGURETAT I SALUT

7.989,40 €

7

IMPREVISTOS

5.200,00 €

TOTAL PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL

360.985,46 €

Despeses generals (13%)

46.928,11 €

Benefici industrial (6%)

21.659,13 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE
IVA (21%)
TOTAL PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ

429.572,70 €
90.210,27 €
519.782,97 €
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El Pressupost General d'Execució Material és de TRES-CENTS SEIXANTA MIL NOUCENTS VUITANTA-CINC euros amb QUARANTA-SIS cèntims, (360.985,46.- euros).
El Pressupost General d'Execució per Contracte puja a QUATRE-CENTS VINT-I-NOU
MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS euros amb SETANTA cèntims, (429.572,70.euros).
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El Pressupost General de Licitació puja (IVA inclòs) a CINC-CENTS DINOU MIL SETCENTS VUITANTA-DOS euros amb NORANTA-SET cèntims, (519.782,97.- euros).
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11.- RELACIÓ DE DOCUMENTS DEL PROJECTE
El present projecte està format pels següents documents:
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DOCUMENT NÚMERO 1. MEMÒRIA I ANNEXOS.
MEMÒRIA
1.- Introducció.
2.- Objectiu d’aquest projecte.
3.- Estat actual.
4.- Solució projectada.
5.- Justificació de l’acompliment del RD 140/03, en matèria de posada en servei de
la xarxa de distribució
6.- Sistemes de tancament i senyalització
7.- Seguretat i Salut.
8.- Termini d'execució i garantia.
9.- Condicions reglamentàries.
10.- Pressupost.
11.- Relació de documents del projecte.
12.- Conclusions.
ANNEXOS
ANNEX-01. JUSTIFICACIÓ DE PREUS.
ANNEX-02. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
ANNEX-03. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA DIPÒSIT.
ANNEX-04. CÀLCULS ESTRUCTURALS DIPÒSIT.
ANNEX-05. CÀLCULS ESTRUCTURALS GOT CASETA.
ANNEX-06. PLA D’OBRA.
ANNEX-07. GESTIÓ DE RESIDUS.
ANNEX-08. CONTROL DE QUALITAT.
ANNEX-09. ESTUDI GEOTÈCNIC.
ANNEX-10. ESQUEMA HIDRÀULIC ACTUAL I FUTUR DEL CAT.
ANNEX-11. ESQUEMA ELÈCTRIC ACTUAL I FUTUR DEL CAT.
ANNEX-12. ESPECIFICACIÓ TÈCNICA EQUIPS DIPÒSIT DEL CAT.
DOCUMENT NÚMERO 2. PLÀNOLS.
1.
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
2.
ESTAT ACTUAL
3.
PLANTA PROJECTADA
4.
SECCIÓ
5.
ESQUEMA HIDRÀULIC
6.
ESTRUCTURA
7.
CASETA
8.
DETALLS
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS.
1.
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
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2.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES PARTICULARS.
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ANNEXOS PER A LES OBRES QUE AFECTEN AL CONSORCI D’AIGÜES DE
CATALUNYA.
ANNEX-01. SECCIÓ I - MOVIMENT DE TERRES.
ANNEX-02. SECCIÓ VII - TUBS D’ACER, FABRICACIÓ DE PECES ESPECIALS.
ANNEX-03. SECCIÓ VIII - PROVA HIDROSTÀTICA, RENTAT I DESINFECCIO DE
CANONADES D’AIGUA.
ANNEX-04. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL
PROJECTE DE LES INSTALꞏLACIONS ELECTROMECÀNIQUES I DE
TELECOMANDAMENT.
ANNEX-05. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - MESURES ELÈCTRIQUES AL
CABLE DE COMUNICACIONS
ANNEX-06. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - MESURES DE TRANSMISSIÓ I
QUALITAT AL CABLE DE COMUNICACIONS.
DOCUMENT NÚMERO 4. PRESSUPOST.
1.- AMIDAMENTS
2.- QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
3.- QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
4.- PRESSUPOST PARCIAL
5.- PRESSUPOST GENERAL

12.- CONCLUSIONS
Amb tot el que s’ha exposat es considera haver demostrat la necessitat i oportunitat de les
obres proposades, tot i així, quedem atents a aportar tantes precisions i dades
complementàries es requereixin.

L’Ampolla, febrer de 2.019
L'enginyer industrial autor del Projecte

R. Cabré i Villalobos
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 1 ENDERROCS I OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 1.1 ENDERROCS I NETEJA PARCEL·LA
K21B3011

m

Arrencada reixa metàl·lica, mitjans manuals, càrrega manual
Arrencada de reix a metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Tot inclòs.

A0125000

0,050 h

Oficial 1a soldador

18,242

0,912

A0135000

0,050 h

Ajudant soldador

16,764

0,838

A0140000

0,200 h

Manobre

15,832

3,166

C200S000

0,050 h

Equip tall ox iacetilènic

6,296

0,315

A%AUX001

0,049 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,049

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

5,280
0,211
-0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,49

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
G22D3011

m2 Esbrossada terreny amplada superior a 2m, amb mitjans mecànics,
Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió, i
transport de la mateix a a planta de compostatge (a qualsev ol distància). Tot inclòs.

A012P000

0,005 h

Oficial 1a jardiner

26,682

0,133

A013P000

0,005 h

Ajudant jardiner

23,681

0,118

B2RA9SB0

0,005 t

Deposició controlada planta compost.,residus v egetals nets no pe

42,867

0,214

C1503000

0,005 h

Camió grua

43,265

0,216

C1311440

0,005 h

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

85,245

0,426

A%AUX001

0,003 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,003

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

1,110
0,044
-0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
G21R11A5

u

Tala directa arbre 6-10m; arrencant soca; aplec, càrrega i trans
Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateix a a planta de compostatge (a
qualsev ol distància). Tot inclòs.

A012P000

0,440 h

Oficial 1a jardiner

26,682

11,740

A013P000

0,440 h

Ajudant jardiner

23,681

10,420

B2RA9SB0

0,150 t

Deposició controlada planta compost.,residus v egetals nets no pe

42,867

6,430

B2RA9TD0

0,430 t

Deposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no

71,444

30,721

C1503000

1,100 h

Camió grua

43,265

47,592

CR11B700

1,050 h

Tractor 100CV,braç desbros.

44,209

46,419

CRE23000

0,440 h

Motoserra

2,991

1,316

A%AUX001

0,222 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,222

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

154,860
6,194
-0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

161,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-UN EUROS amb CINC CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
G2R6423A

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m3 Càrrega mecànica residus inerts o no especials a instal.lació de
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, a qualsev ol distància. Tot inclòs.

C1311440

0,024 h

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

85,245

2,046

C1501700

0,331 h

Camió transp.7 t

30,987

10,257

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

12,300
0,492
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
G2RA73G1

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

B2RA73G1

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 T/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Tot inclòs.
1,000 t

Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

18,575

18,575

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

18,580
0,743
-0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.2 MOVIMENT DE TERRES
E2213422

C1312340

m3 Excavació per rebaix, tot tipus de terreny, pala excavadora, càr
Ex cav ació per rebaix , tot tipus de terreny , realitzada amb pala ex cav adora i càrrega directa sobre camió. Tot inclòs.
0,038 h

Pala ex cav adora giratoria s/pneumàtics 15-20t

81,521

3,098

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

3,100
0,124
-0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
G242B03A

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,
Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsev ol distància. Inlou
pagament de cànon i tax a d'abocador. Tot inclòs.

C13124C0

0,004 h

Pala ex cav adora giratoria s/caden. 31-40t

C1501700

0,136 h

Camió transp.7 t

143,505

0,574

30,987

4,214

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

4,790
0,192
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
G2243011

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m2 Repàs i piconatge esplanada, mitjans mecànics, 95%PM
Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.

C1331100

0,016 h

Motoaniv elladora petita

56,344

0,902

C13350C0

0,020 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

64,194

1,284

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

2,190
0,088
0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,28

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 2 ESTRUCTURES
SUBCAPITOL 2.1 PARCEL·LA
E222142A

C1313330

m3 Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex
Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny , realitzada amb retroex cav adora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.
0,143 h

Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t

48,485

6,933

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

6,930
0,277
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G242B03A

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,
Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsev ol distància. Inlou
pagament de cànon i tax a d'abocador. Tot inclòs.

C13124C0

0,004 h

Pala ex cav adora giratoria s/caden. 31-40t

C1501700

0,136 h

Camió transp.7 t

143,505

0,574

30,987

4,214

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

4,790
0,192
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
G2242111

m2 Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9
Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.

A0140000

0,130 h

Manobre

15,832

2,058

A0150000

0,220 h

Manobre especialista

16,318

3,590

C133A0K0

0,220 h

Safata v ibrant,plac.60cm

5,316

1,170

A%AUX001

0,056 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,056

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

6,870
0,275
-0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
G3Z112P1

m2 Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.
Capa de neteja i aniv ellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica
i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.

A0121000

0,075 h

Oficial 1a

17,937

1,345

A0140000

0,150 h

Manobre

15,832

2,375

B06NLA2C

0,105 m3 Formigó neteja HL-150/P/20

A%AUX001

0,037 %

Despeses aux iliars mà d'obra

54,678

5,741

1,000

0,037

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%

9,500
0,380

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
G4BC4100

A0124000

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
kg

0,012 h

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Armadura per element estructural B500SD en barres corrugades, di
Armadura per element estructural S500SD en barres de diàmetre com a màx im 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Elements estructurals composats per
llosa de fonamentació, murs de contenció i sabata correguda. Tot inclòs.
Oficial 1a ferrallista

19,328

0,232

17,909

0,179

1,180

0,014

A0134000

0,010 h

Ajudant ferrallista

B0A14200

0,012 kg

Filferro recuit,D=1,3mm

D0B2C100

1,000 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B500SD

0,840

0,840

A%AUX001

0,004 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,004

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

1,270
0,051
-0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G45C18H4

m3 Formigó per element estructural, HA-25/B/20/IIa, abocat bomba.
Formigó per element estructural (llosa, mur de contenció i sabata correguda), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.

A0140000

0,320 h

B065960B

1,020 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment

Manobre

C1701100

0,130 h

Camió bomba formigonar

A%AUX001

0,051 %

Despeses aux iliars mà d'obra

15,832

5,066

62,679

63,933

171,711

22,322

1,000

0,051

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

91,370
3,655
-0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

95,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS
F6188A6K

m2 Paret 30cm, h<=1m, bloc foradat llis 400x200x300mm gris cara vis
Paret de gruix 30 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x 200x 300
mm, gris de cara v ista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, reomplert amb HM-20. Inclou fonamentació de formigó. Totalment
acabat i ex ecutat.

A012N000

0,500 h

Oficial 1a d'obra pública

17,937

8,969

A0140000

0,250 h

Manobre

15,832

3,958

B0E244W6

12,500 u

Bloc foradat morter ciment,llis 400x 300x 200mm,+hidrofugants,c.v i

D070A4D1

0,015 m3 Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20

A%AUX001

0,129 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,581

19,763

150,560

2,258

1,000

0,129

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

35,080
1,403
-0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Pàgina
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

F6A19405

m

A012M000

0,400 h

Oficial 1a muntador

19,966

7,986

A013M000

0,400 h

Ajudant muntador

17,909

7,164

B0715000

4,180 kg

Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.

0,753

3,148

B0A216SG

1,600 m2 Tela metàl.simp.tors.filf.galv .50mm pas D=2.7mm

2,114

3,382

IMPORT

Reixat acer h=1,6 m, tela metàl·lica torsió simple, galvanitzat,
Reix at d'acer d'alçària 1,6 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galv anitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galv anitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fix ació i mitjans aux iliars.

B6AZ3134

0,340 u

Pal intermedi acer galv .D=50mm h=1.85m

9,736

3,310

B6AZA164

0,067 u

Pal punt sing. acer galv .D=80mm h=1.85m

38,064

2,550

C200H000

0,040 h

Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm

8,153

0,326

A%AUX001

0,152 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,152

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

28,020
1,121
-0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

29,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 2.2 ESTRUCTURA DIPÒSIT
E222142A

C1313330

m3 Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex
Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny , realitzada amb retroex cav adora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.
0,143 h

Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t

48,485

6,933

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

6,930
0,277
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
G242B03A

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,
Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsev ol distància. Inlou
pagament de cànon i tax a d'abocador. Tot inclòs.

C13124C0

0,004 h

Pala ex cav adora giratoria s/caden. 31-40t

C1501700

0,136 h

Camió transp.7 t

143,505

0,574

30,987

4,214

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

4,790
0,192
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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6

JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
G2242111

A0140000

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m2 Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9
Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.
0,130 h

Manobre

15,832

2,058

A0150000

0,220 h

Manobre especialista

16,318

3,590

C133A0K0

0,220 h

Safata v ibrant,plac.60cm

5,316

1,170

A%AUX001

0,056 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,056

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

6,870
0,275
-0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G3Z112P1

m2 Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.
Capa de neteja i aniv ellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica
i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.

A0121000

0,075 h

Oficial 1a

A0140000

0,150 h

Manobre

B06NLA2C

0,105 m3 Formigó neteja HL-150/P/20

A%AUX001

0,037 %

17,937

Despeses aux iliars mà d'obra

1,345

15,832

2,375

54,678

5,741

1,000

0,037

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%

9,500
0,380

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
G4DC1D00

m2 Muntatge i desmuntatge encofrat, h<=3m, tauler.
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màx im 3 m, amb tauler de fusta de pi. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.

A0123000

0,540 h

Oficial 1a encofrador

17,937

9,686

A0133000

0,540 h

Ajudant encofrador

16,698

9,017

B0A31000

0,101 kg

Clau acer

1,295

0,131

B0D21030

0,990 m

Tauló fusta pi p/10 usos

0,334

0,331

B0D31000

0,002 m3 Llata fusta pi

231,028

0,462

8,926

0,134

2,439

2,683

B0D625A0

0,015 cu

B0D71120

1,100 m2 Tauler pi,g=22mm,5 usos

Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos

B0DZA000

0,040 l

Desencofrant

2,620

0,105

A%AUX001

0,187 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,187

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%

22,740
0,910

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
ENCWASTOP

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

A0123000

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
m

0,540 h

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Encofrat de 25 cm de tauler de pi amb junta Waterstop V-20 de Si
Encofrat de 25 cm amb armadura passant més junta Waterstop V-20 de SIKA o similar. Muntatge i
desmuntatge d'encofrat de llistons/tauler de fusta de pi; permetent el pas de l'armadura de la llosa i
la junta Waterstop de la marca SIKA o similar. Inclou tota la mà d'obra, maquinària i tot el material.
Oficial 1a encofrador

17,937

9,686

16,698

9,017

1,295

0,131

A0133000

0,540 h

Ajudant encofrador

B0A31000

0,101 kg

Clau acer

B0D21030

0,990 m

Tauló fusta pi p/10 usos

B0D31000

0,020 m3 Llata fusta pi

B0D625A0

0,015 cu

B0D71120

1,100 m2 Tauler pi,g=22mm,5 usos

Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos

B0DZA000

0,040 l

Desencofrant

WATERSTOP

1,100 ml

Junta SIKA WaterStop V-20

A%AUX001

0,187 %

Despeses aux iliars mà d'obra

0,334

0,331

231,028

4,621

8,926

0,134

2,439

2,683

2,620

0,105

10,478

11,526

1,000

0,187

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

38,420
1,537
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

39,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
G3CB4100

A0124000

kg

0,008 h

Armadura per a lloses i sabates de fonamentació, barres corrugad
Armadura per a lloses i sabates de fonamentació en barres de diàmetre com a màx im 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou muntatge i material de
muntatge. Tot inclòs.
Oficial 1a ferrallista

19,328

0,155

17,909

0,215

1,180

0,006

A0134000

0,012 h

Ajudant ferrallista

B0A14200

0,005 kg

Filferro recuit,D=1,3mm

D0B2C100

1,000 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B500SD

0,840

0,840

A%AUX001

0,004 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,004

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

1,220
0,049
0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
G3C51AH4

m3 Formigó per a lloses i sabates de fonamentació, HA-30/P/20/IV, b
Formigó per a lloses i sabates de fonamentació, HA-30/B/20/IV, de consistència tov a i grandària
màx ima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.

A0140000

0,240 h

Manobre

B065EV0C

1,025 m3 Formigó HA-30/P/20/IV,>=325kg/m3 ciment

C1701100

0,080 h

Camió bomba formigonar

A%AUX001

0,038 %

Despeses aux iliars mà d'obra

15,832

3,800

74,367

76,226

171,711

13,737

1,000

0,038

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

93,800
3,752
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

97,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Pàgina

8

JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P10

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Dipòsit prefabricat rectangular SR6, de 2015m3 útils amb coberta
Dipòsit prefabricat rectangular SR6, de 2.239 m3 totals i de 2.015m3 útils, amb coberta i semisoterrat; dimensions interiors de 28x 16 m2; dimensions llosa fonamentació de 28,56x 16,56 m2; altura lliure interior del dipòsit de 5,05m. Les parets del dipòsit estan composades per 44 panells de
mur ex terior de 5,65 m d’altura per 2m d’ample; i espessor de 16 cm en la part superior i de
40cm en la part inferior del panell; prefabricats amb HP-40/F/13/IV; amb juntes v erticals injectades
amb formigó líquid de 10 atm. Panells de cantonada en angle recte articulats entre si mitjançant
perns. Disseny complint els requisits de la norma UNE EN 1992:3-2011 per a classe d’estanqueïtat 2. La coberta està composada per 28 panells en HP-40/F/13/IV, formant dos faldons amb carener segons l’eix major del dipòsit. La coberta es sustenta sobre pòrtic prefabricat de recolzament
segons l’eix major del dipòsit format per 6 pilars de 4,56 m d’altura, de 40x 40 cm de secció i doble mènsula al cap del pilar; i 5 jàsseres prefabricades de 5,05 m de longitud i secció 50x 40 cm;
formigó HP-40/F/13/IV. Inclou càrrega i transport fins la parcel•la; muntatge segons especificacions del prefabricat; incloent material i ma d’obra per a les juntes per cordó de massilla de poliuretà; perns ex pansius i roscats; unions amb lechada BETTOR PCI; dues mans de pintura Sika
TOP SEAL 107; morters sense retracció per a les peces de coberta; etc. Inclou ajudes per formació de passamurs i forats d'entrades i sortides. Tot inclòs.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

5.107,743
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

132.801,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS MIL VUIT-CENTS UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL 2.3 ELEMENTS ACCESSORIS DIPÒSIT
E8B271E3

m2 Pintat parament formigó, pintura anticarbonatació tixotròpica i
Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tix otròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat,
aplicada en tres capes. Color a triar per la D.F. per minimitzar l'impacte v isual amb l'entorn. Tot
inclòs.

A012D000

0,150 h

Oficial 1a pintor

19,328

2,899

A013D000

0,015 h

Ajudant pintor

17,909

0,269

B8B271E0

0,700 kg

Pintura anticarb. tix otròpica+elàst. resines acríliques monocomp

3,725

2,608

A%AUX001

0,032 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,032

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

5,810
0,232
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

E7216CK3

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m2 Membrana GA-1, làmina, 6.6kg/m2, LBM(SBS)-50/G-FP-150g/m2, acaba
Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 6.6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una
armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida amb ox iasfalt OA 90/40, prèv ia imprimació. Inclòs unions de punts singulars amb els ex tractors, tapa entrada dipòsit, etc. Tot inclòs.

A0127000

0,300 h

Oficial 1a col·locador

19,328

5,798

A0137000

0,150 h

Ajudant col·locador

17,909

2,686

B09414C0

1,500 kg

Ox iasfalt sacs,OA 90/40,en cal.

1,000

1,500

B712A0XA

1,100 m2 Làmina bet.modif.autoprot.miner.LBM(SBS) 50/G-FP 150g/m2
reforça

6,621

7,283

B7Z22000

0,300 kg

Emulsió bituminosa, tipus EB

1,753

0,526

A%AUX001

0,085 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,085

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

17,880
0,715
0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
EEM37111

u

A012G000

0,700 h

Extractor d'aire estàtic per a ventilació de 50m3/h
Subministrament i col·locació d'ex tractor d'aire estàtic per a v entilació, amb suplement al coll, capaç de renov ar un cabal d'aire de 50 m3/h. Totalment instal·lat, inclós prov es de funcionament i
cal·librat.
Oficial 1a calefactor

18,537

A013G000

0,700 h

Ajudant calefactor

BEM37110

1,000 u

Ex tractor d'aire estàtic teulada, 400V o 230V, D=140mm, cabal=50

A%AUX001

0,247 %

Despeses aux iliars mà d'obra

12,976

16,680

11,676

190,515

190,515

1,000

0,247

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

215,410
8,616
0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS
KADTU001

A0122000

u

0,850 h

Trapa practicable eix horitzontal acer galvanitzat 3 mm, 80x80cm
Subministrament i col·locació de trapa practicable d'eix horitzontal de planx a d'acer galv anitzat
antilliscant de 3 mm, per a un buit d'obra de 80x 80 cm. Inclòs suplement amb gero arrebossat,
bastiment, puny , agafadors, tornilleria i part proporcional de peces especials. Tot inclòs i instal·lat.
Oficial 1a paleta

19,328

A0140000

0,550 h

Manobre

BADTU001

1,000 u

Trapa practicable eix horitz.acer galv .,80x 80cm,pany +clau+reix a

B5ZZJTNT

16,000 u

16,429

15,832

8,708

211,301

211,301

Vis acer galv .5,5x 110mm,junt Pb/Fe,tac D=8/10mm

0,239

3,824

D0701641

0,150 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 cim

73,500

11,025

A%AUX001

0,251 %

1,000

0,251

Despeses aux iliars mà d'obra

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

251,540
10,062
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

261,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

P19

m

P24

1,000 m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior sense prot
Escala metàl·lica d'acer inox idable AISI-316 sense protecció de seguretat, per a una alçada màx ima de 4 metres, ex terior, fix ada mecànicament a parament v ertical cada meny s de 2 metres
d'altura; i, fix ada a solera i coberta. L'escala estarà formada per dos perfils UPN50 amb graons
cada meny s de 30 cm i més de 23 cm. Tindrà una portella de seguretat amb molla, segons especificacions del CAT. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fix ació i mitjans aux iliars.
Escala metàl·lica d'acer inox idable AISI-316 ex terior sense prot

193,373

193,373

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

193,370
7,735
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

201,11

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS UN EUROS amb DEU CÈNTIMS
P20

m

P25

1,000 m

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 interior amb protec
Escala metàl·lica d'acer inox idable AISI-316 interior amb protecció de seguretat, per a una alçada
de 5 metres, fix ada mecànicament a parament v ertical cada meny s de 2 metres d'altura; i, fix ada
a fonament i coberta. L'escala estarà formada per dos perfils d'acer inox idable amb graons cada
meny s de 30 cm i més de 23 cm, segons especificacions del CAT. S'instal·larà linea de v ida en
inox idable ja que hi ha contacte amb l'aigua i ánodes de sacrifici de magnesi cada 2 m lineals
d'escala, segons especificacions del CAT. Inclou escala de seguretat ex terior per accés per l'entrada d'home. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fix ació i mitjans aux iliars.
Escala metàl·lica d'acer inox idable AISI-316 interior amb protec

187,276

187,276

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

187,280
7,491
-0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

194,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
P21

m

P26

1,000 m

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una al
Barana metàl·lica d'acer inox idable AISI-316 ex terior amb una altura mínima d'un metre, amb perfileria circular de diàmetre 50mm, barra horitzontal intermitja de diàmetre 50mm i entornpeu de
150x 5 mm, fix ada mecànicament a la coberta cada 1,5 m amb perfil de diàmetre de 50 mm, segons especificacions del CAT. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material,
elements de fix ació i mitjans aux iliars.
Barana metàl·lica d'acer inox idable AISI-316 ex terior.

57,155

57,155

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

57,160
2,286
-0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

59,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
P22

u

Línia d'anclatge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense a
Subministre i instal·lació de línia d'anclatge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 30m de longitud, classe C, composada per 2 anclatges terminals d'aleació
d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epox i-polièster; 1 anclatge intermitg d'acero inox idable AISI 316, acabat brillant; cable flex ible d'acero inox idable AISI 316, de 10
mm de diàmetro, composat per 7 cordones de 19 hilos; 1 poste tensor de caix a oberta, con ull en
un ex trem i forquilla a l'ex trem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector
per cabos; placa de seny alització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclou fix acions per a la
subjecció dels components de la línia d'anclatge al suport.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

12,178
0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

316,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
P23

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Desinfecció del dipòsit de regulació, segons Decret 130/2003 i t
Desinfecció del dipòsit de regulació, segons Decret 130/2003 i totes les canonades instal·lades a
l'obra. Tot inclòs.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

38,103
0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

990,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 2.4 CASETA CLORACIÓ I DISTRIBUCIÓ
E222142A

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

C1313330

m3 Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex
Ex cav ació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny , realitzada amb retroex cav adora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.
0,143 h

Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t

48,485

6,933

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

6,930
0,277
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
G242B03A

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,
Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsev ol distància. Inlou
pagament de cànon i tax a d'abocador. Tot inclòs.

C13124C0

0,004 h

Pala ex cav adora giratoria s/caden. 31-40t

C1501700

0,136 h

Camió transp.7 t

143,505

0,574

30,987

4,214

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

4,790
0,192
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
G2242111

m2 Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9
Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.

A0140000

0,130 h

Manobre

15,832

2,058

A0150000

0,220 h

Manobre especialista

16,318

3,590

C133A0K0

0,220 h

Safata v ibrant,plac.60cm

5,316

1,170

A%AUX001

0,056 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,056

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

6,870
0,275
-0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
G3Z112P1

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m2 Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.
Capa de neteja i aniv ellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica
i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.

A0121000

0,075 h

Oficial 1a

A0140000

0,150 h

Manobre

B06NLA2C

0,105 m3 Formigó neteja HL-150/P/20

A%AUX001

0,037 %

17,937

Despeses aux iliars mà d'obra

1,345

15,832

2,375

54,678

5,741

1,000

0,037

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%

9,500
0,380

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

F931201F

m3 Base tot-u artificial, estesa i piconatge al 95% PM
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. Tot inclòs.

A0140000

0,050 h

B0111000

0,050 m3 Aigua

Manobre

15,832

0,792

1,219

0,061

B0372000
C1331100

1,150 m3 Tot-u art.

15,080

17,342

0,035 h

Motoaniv elladora petita

56,344

1,972

C13350C0

0,030 h

Corró v ibratori autopropulsat,12-14t

64,194

1,926

C1502E00

0,025 h

Camió cisterna 8m3

40,874

1,022

A%AUX001

0,008 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,008

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

23,120
0,925
-0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
G4DC1D00

m2 Muntatge i desmuntatge encofrat, h<=3m, tauler.
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màx im 3 m, amb tauler de fusta de pi. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.

A0123000

0,540 h

Oficial 1a encofrador

17,937

9,686

A0133000

0,540 h

Ajudant encofrador

16,698

9,017

B0A31000

0,101 kg

Clau acer

1,295

0,131

B0D21030

0,990 m

Tauló fusta pi p/10 usos

0,334

0,331

B0D31000

0,002 m3 Llata fusta pi

231,028

0,462

B0D625A0

0,015 cu

8,926

0,134

B0D71120

1,100 m2 Tauler pi,g=22mm,5 usos

2,439

2,683

B0DZA000

0,040 l

Desencofrant

2,620

0,105

A%AUX001

0,187 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,187

Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%

22,740
0,910

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
G4DC2D00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

A0123000

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m2 Muntatge i desmuntatge encofrat per a llosa i murs de contenció,
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses i murs de contenció, per a una alçària de com a
màx im 5 m, amb tauler de fusta de pi. Tot inclòs.
0,621 h

Oficial 1a encofrador

17,937

11,139

A0133000

0,621 h

Ajudant encofrador

16,698

10,369

B0A31000

0,101 kg

Clau acer

1,295

0,131

B0D21030

0,990 m

Tauló fusta pi p/10 usos

0,334

0,331

B0D31000

0,002 m3 Llata fusta pi

231,028

0,462

B0D629A0

0,015 cu

21,423

0,321

Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos

B0D71120

1,100 m2 Tauler pi,g=22mm,5 usos

2,439

2,683

B0DZA000

0,040 l

Desencofrant

2,620

0,105

A%AUX001

0,215 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,215

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%

25,760
1,030

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
G4BCMAGG

A0124000

m2 Armadura per llosa AP500SD, malla electrosoldada de barres corru
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x 15 cm D:10-10 mm 6x 2.2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou material i mà d'obra per muntatge. Tot inclòs.
0,030 h

Oficial 1a ferrallista

19,328

0,580

17,909

0,537

1,180

0,024

A0134000

0,030 h

Ajudant ferrallista

B0A14200

0,020 kg

Filferro recuit,D=1,3mm

B0B34237

1,200 m2 Malla el.b/corrug.ME 15x 15cm,D:10-10mm,6x 2.2m B500SD

5,983

7,180

A%AUX001

0,011 %

1,000

0,011

Despeses aux iliars mà d'obra

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

8,330
0,333
-0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
G4BC4100

kg

Armadura per element estructural B500SD en barres corrugades, di
Armadura per element estructural S500SD en barres de diàmetre com a màx im 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Elements estructurals composats per
llosa de fonamentació, murs de contenció i sabata correguda. Tot inclòs.

A0124000

0,012 h

Oficial 1a ferrallista

19,328

0,232

A0134000

0,010 h

Ajudant ferrallista

17,909

0,179

B0A14200

0,012 kg

Filferro recuit,D=1,3mm

1,180

0,014

D0B2C100

1,000 kg

Acer b/corrug.obra man.taller B500SD

0,840

0,840

A%AUX001

0,004 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,004

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

1,270
0,051
-0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
G45C18H4

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m3 Formigó per element estructural, HA-25/B/20/IIa, abocat bomba.
Formigó per element estructural (llosa, mur de contenció i sabata correguda), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.

A0140000

0,320 h

Manobre

B065960B

1,020 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment

C1701100

0,130 h

Camió bomba formigonar

A%AUX001

0,051 %

Despeses aux iliars mà d'obra

15,832

5,066

62,679

63,933

171,711

22,322

1,000

0,051

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

91,370
3,655
-0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

95,02

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS
E7J512E0

m

A0127000

0,100 h

Segellat junt obra, 20mm x 30mm, junt expansiva amb aigua benton
Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt ex pansiu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautx ú butil, prev i tall de junt. Tot inclòs, completament acabat.
Oficial 1a col·locador

19,328
16,318

5,711

8,707

9,142

A0150000

0,350 h

Manobre especialista

B7J203J0

1,050 m

Junt ex pans.+aigua,benton.+cautx .butil,2x 2,5cm

C170H000

0,350 h

Màquina tallajunts

A%AUX001M

0,076 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,933

11,621

4,067

1,000

0,076

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

20,930
0,837
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
F6188J7T

m2 Paret 30cm, i altura <=2.5m, bloc foradat llis 400x200x300mm de
Paret de gruix 30 cm i alçària <= 2.5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x 200x 300
mm, de color blanc de cara v ista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mix t de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7. Inclou tot el material i mà d'obra necessaria per a la bona ex ecució de les parets de la caseta. Tot inclòs.

A012N000

0,520 h

Oficial 1a d'obra pública

17,937

9,327

A0140000

0,260 h

Manobre

15,832

4,116

B0E244W7

12,500 u

Bloc foradat morter ciment,llis 400x 300x 200mm,+hidrofugants,c.v i

1,915

23,938

D070C6C1

0,015 m3 Morter mix t ciment blanc ram paleta BL,calç,sorra marbre blanc,2

271,300

4,070

A%AUX001

0,134 %

1,000

0,134

Despeses aux iliars mà d'obra

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

41,590
1,664
-0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

EDA01002

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
ml

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Llinda estructura amb peça en U 15x20x25 cm, armada i formigonad
Subministre i col·locació de llinda estructural a base de peça en U llisa de 15x 20x 25 cm de morter de ciment gris de cares v istes, col·locada amb morter de ciment 1:6, armada amb 4 rodons
del 12 i estreps 6 mm cada 25 cm i formigonada, amb formigó HA-25/B/25/IIa. Tot inclòs i ex ecutat.

BOE254F9

1,000 ML PEÇA EN U LLISA 20X20X25 PER A LLINDA PREFABRICADA

10,878

10,878

A0122000

0,150 h

19,328

2,899

G4BF2101

6,000 KG ACER B500S, LIMIT ELÀSTIC 5100 KP/CM2, BARRES
CORRUGADES DMÀX16

1,330

7,980

A0140000

0,200 h

15,832

3,166

G451002

0,008 M3 FORMIGÓ HA-25, CONS. TOBA, 20 MM GRANULAT MAXIM,
VERTIT A RASES

78,170

0,625

D070A8B4

0,010 M3 MORTER 1:6, de 440 Kg de ciment i sorra rentada

367,760

3,678

%1

0,292 %

Mitjans aux iliars i despeses indirectes en % sobre la partida

1,000

0,292

%2

0,295 %

Despeses indirectes en % sobre la partida

2,000

0,590

Oficial 1a paleta

Manobre

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

30,110
1,204
-0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
E4LEU010CAS

m2 Forjat 11.7 de Pujol de 25+5 cm, amb biguetes de formigó pretens
Sostre format per forjat unidireccional tipus 11.7 de Pujol o similar format per biguetes amb una
distància d'intereix os de 70 cm amb un gruix total de 25+5 cm, inclosos negatius i malla 20x 20
DN 6mm de repartiment, capa de compressió de HA-25, per un moment flector últim de 3.500
kg·m/ml, (sense majorar), inclòs formació de pendents, segons detall de plànols. Tot inclòs, completament acabat.

A0140000

0,500 h

Manobre

15,832

7,916

A0121000

0,420 h

Oficial 1a

17,937

7,534

B0D21030

1,670 m

Tauló fusta pi p/10 usos

0,334

0,558

B4LD0704

1,460 ML BIGUETA FORM.ARM. H=23-24CM ,CAP.MEC.=12-16T

20,166

29,442

B4LZ17OQ

1,000 M2 XAPA GALVANITZADA DE NERVOMETAL

13,441

13,441

E45A17H4

0,120 M3 FORMIGÓ P/SOSTRE UNID., HA-25/B/20/I,BOMBA

88,780

10,654

E4B2DACC

1,000 M2 MALLA B-500S P/ARMADURA MURO,30X30CM,D=6/6MM

8,440

8,440

%0100

0,780 %

Medios aux iliares

1,000

0,780

%'

0,788 %

AUXILIARS DIRECTES

1,000

0,788

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

79,550
3,182
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

82,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Pàgina

16

JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

EDA01003

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
ml

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Cèrcol 30x30 cm de formigó HA-25 armat.
Cèrcol de 30x 30 cm de formigó HA-25, armat amb armadura de 4 rodons diametre 12 i estreps
diàmetre 6 mm cada 20 cm. Tot inclòs, completament acabat.

A0122000

0,350 h

Oficial 1a paleta

19,328

6,765

A0140000

0,550 h

Manobre

15,832

8,708

G451002

0,050 M3 FORMIGÓ HA-25, CONS. TOBA, 20 MM GRANULAT MAXIM,
VERTIT A RASES

78,170

3,909

G4BF2101

3,000 KG ACER B500S, LIMIT ELÀSTIC 5100 KP/CM2, BARRES
CORRUGADES DMÀX16

1,330

3,990

%1

0,234 %

Mitjans aux iliars i despeses indirectes en % sobre la partida

1,000

0,234

%2

0,236 %

Despeses indirectes en % sobre la partida

2,000

0,472

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

24,080
0,963
-0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
G711H664

m2 Membrana PA-2,7.7kg/m2,2làm.,LBM(SBS)-24-FV-60g/m2,adh.oxiasfalt
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7.7 kg/m2 de dues
làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de v idre de 60 g/m2,
adherides amb ox iasfalt OA 90/40 prèv ia imprimació. Tot inclòs.

A0127000

0,475 h

Oficial 1a col·locador

19,328

9,181

A0137000

0,237 h

Ajudant col·locador

17,909

4,244

B09414C0

3,000 kg

Ox iasfalt sacs,OA 90/40,en cal.

1,000

3,000

B7117070

2,200 m2 Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 24-FV 60g/m2

2,639

5,806

B7Z24000

0,300 kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,725

0,218

A%AUX001

0,134 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,134

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

22,580
0,903
-0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
F618GG06A

u

Porta de ferro galvanitzat sobre bastiment base de dues fulles,
Subministre i col·locació de porta doble de ferro galv anitzat, 2100x 1800 mm, col·locada sobre
bastiment de base, amb dos fulles batent. Inclòs bastiment, accessoris, pany de tancament normalitzat per company ia i pintat de la mateix a amb una mà d'imprimació per galv anitzat i dues
mans de pintura plàstica per ex teriors. Tot inclòs.

BTA012

1,000 UT

Porta de dues fulles batents 2,1x 1,8 m ferro galv anitzat, bastim

A0122000

1,500 h

Oficial 1a paleta

A0150000

0,900 h

Manobre especialista

D070A8B4

0,100 M3 MORTER 1:6, de 440 Kg de ciment i sorra rentada

778,186

778,186

19,328

28,992

16,318

14,686

367,760

36,776

%1

8,586 %

Mitjans aux iliars i despeses indirectes en % sobre la partida

1,000

8,586

%2

8,672 %

Despeses indirectes en % sobre la partida

2,000

17,344

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

884,570
35,383
-0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

919,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS DINOU EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

F618GG05

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m2 Finestra a base de peces prefabricades de formigó.
Subministre i col·locació de finestra formada a base de 3 peces prefabricades de formigó amb lames horitzontals, de 6 cm de gruix , tipus SAS ó similar, amb lamel·les fix es horitzontals i espais
per v entilació, col·locada amb morter mix t 1:6. Tot inclòs.

BOE254F8

1,000 M2 PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PER FINESTRA AMB
LAMEL·LES FIXES HO

A0122000

1,000 h

Oficial 1a paleta

A0150000

1,000 h

Manobre especialista

D070A8B4

0,080 M3 MORTER 1:6, de 440 Kg de ciment i sorra rentada

176,979

176,979

19,328

19,328

16,318

16,318

367,760

29,421

%1

2,420 %

Mitjans aux iliars i despeses indirectes en % sobre la partida

1,000

2,420

%2

2,445 %

Despeses indirectes en % sobre la partida

2,000

4,890

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

249,360
9,974
-0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

259,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
E61B6111

m2 Envà tancament 70mm, bloc formigó cel·lular, encadellat, 625x500
Env à per a tancament de gruix 7 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x 500x 70 mm i densitat 550 kg/m3, per a rev estir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2. Tot inclòs i acabat.

A0122000

0,260 h

Oficial 1a paleta

19,328

5,025

A0140000

0,130 h

Manobre

15,832

2,058

B07101T1

0,001 t

Mort.ram paleta M10,sacs,(T) UNE-EN 998-2+retenidor d'aigua

37,883

0,038

B0E81A71

3,296 u

Bloc form.cel·lular, encadellat,625x 500x 70mm 550kg/m3,p/rev est.

3,078

10,145

A%AUX001

0,071 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,071

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

17,340
0,694
-0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 2.5 ELEMENTS ACCESSORIS CASETA
EM31U006

u

Extintor automàtic pols seca, ABC, 6kg, eficàcia 27A-183B/C, man
Ex tintor automàtic de pols seca poliv alent 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.

A012M000

0,400 h

Oficial 1a muntador

19,966

A013M000

0,400 h

Ajudant muntador

17,909

7,164

BM31U006

1,000 u

Ex tintor automàtic pols seca,ABC,6Kg,eficàcia 27A-183B/C,man.,pe

57,012

57,012

BMY3U010

1,000 u

Suport ex tintor,p/sostre

8,573

8,573

A%AUX001

0,152 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,152

7,986

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

80,890
3,236
0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

84,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
P27

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Ternal
Subministre i col·locació deperfil HEB 220 de 5 m de longitud encastada a parets caseta i ternal
per una càrrega màx ima de 350 kg, a una alçada de 2,7 m. Tracció i elev ació manual. Inclòs accesoris. Totalment col·locat prov at i en condicions de funcionament.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

29,638
0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

770,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS SETANTA EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P28

u

Carro per ternal
Subministre i col·locació de carro per ternal per càrrega màx ima de 350 kg. Inclòs accesoris, totalment col·locat, prov at i en condicions de funcionament.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%

25,645

TOTAL PARTIDA ....................................................

666,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
E82C2M3J

m2 Enrajolat vertical interior, h>3m, gres porcel·lànic premsat pol
Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Tot inclòs
i acabat.

A0127000

0,300 h

Oficial 1a col·locador

19,328

5,798

A0140000

0,200 h

Manobre

15,832

3,166

B05A2203

0,705 kg

Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color

0,781

0,551

B0711024

4,903 kg

Adhesiu cimentós C2 TE (UNE-EN 12004)

B0FH7172

1,100 m2 Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 16-25 peces/m2,

A%AUX001

0,090 %

Despeses aux iliars mà d'obra

0,734

3,599

16,327

17,960

1,000

0,090

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

31,160
1,246
0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

32,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
P21

m

P26

1,000 m

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una al
Barana metàl·lica d'acer inox idable AISI-316 ex terior amb una altura mínima d'un metre, amb perfileria circular de diàmetre 50mm, barra horitzontal intermitja de diàmetre 50mm i entornpeu de
150x 5 mm, fix ada mecànicament a la coberta cada 1,5 m amb perfil de diàmetre de 50 mm, segons especificacions del CAT. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material,
elements de fix ació i mitjans aux iliars.
Barana metàl·lica d'acer inox idable AISI-316 ex terior.

57,155

57,155

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

57,160
2,286
-0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

59,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
P29

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Acabats interiors i exteriors caseta
Rev estiment i pav imentació interior de caseta aix í com acabats interiors i ex teriors, pintat ex terior
i interior, baix ant pluv ials i desguàs en cadascuna de les sales (cloració i arqueta mecanismes)
connectats a descàrreda del dipòsit, instal·lació necessària per a la connex ió de la dutx a renta-ulls des del dipòsit nou i altres instal·lacions necessàries. Inclou escala de baix ada a l'arqueta
de la caseta. Inclou tot el material, maquinària i mà d'obra per deix ar la caseta totalment acabada.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

95,247
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.476,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P30

u

P.A. Ampliació i adeqüació nova potència
Partida alçada a justificar per l'ampliació i adequació a la nov a potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i protecció pre adequació a la nov a instal·lació.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

102,878
0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.674,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
P31

M

Línea elèctrica, amb cable de coure designació UNE 0,6/1kV, de 4
Subministre i instal·lació de línia eléctrica, amb cable de coure designació UNE 0,6/1 KV, de
4x 10 mm2, de secció amb tub PVC rígid de 40 mm col·locat sobre paret amb p.p d'accessoris.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

0,621
-0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
P32

u

Instal·lació elèctrica interior i exterior de la caseta de mecan
Instal·lació elèctrica complerta caseta format per 6 llumeneres estanques fluorescents interiors
IP-65 2x 36 W, endolls estancs IP-65, 1 llumenera per ex teriors amb làmpada de 70 W, preses de
tensió, 2 llumenera d'emergència estanca de 300 lumens, interruptors estancs IP65, 6 endolls estancs IP65, III+N+TT, connex ions entre brides i estructures metàl·liques amb trams flex ibles de
conductor de CU aïllar d'1X16 mm2 i connex ió a col·lector de terra, alimentació a sistema de sondes de niv ell, cablejat total de la instal·lació amb cable de CU designació RV 0,6/1kV i tub de
PVC rígid segons plànols i esquemes elèctrics. Inclou la caix a general de protecció de polièster
reforçat, IP-65, amb borns bimetàl·lics, bases i fusibles, segons esquema i muntada superficialment al interior d'armari, inclòs sòcol d'obra de fàbrica i armari prefabricat de formigó amb pany i
clau normalitzats per company ia. Inclou caix a de mesura i protecció (Connex ió de Serv ei i Medició), situada a la paret de la caseta, amb mòduls doble aïllament, col·locats a paret d'obra de fàbrica, i a l'interior d'armari de poliester-fibra de v idre, per 6,92 kW de potència a contractar, amb
fusibles, equip de mesura multifunció. Inclou quadre de protecció general de l'instal·lació, amb interruptor de control de potència (ICP) III+N+TT de 40 A i (IGA) interruptor general automàtic
III+N+TT de 40 A a l'interior d'armari metàl·lic o de fibra de v idre a paret de la caseta d'obra de fàbrica. Tot inclòs, completament acabat.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

163,354
-0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

4.247,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 3 MECANISMES HIDRÀULICS
SUBCAPITOL 3.1 CANONADES I ARQUETES
G2225123

m3 Excavació rasa a qualsevol fondària, amplada <=1m, en qualsevol
Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i qualsev ol fondària, en qualsev ol tipus de terreny ,
inclòs roca, amb retroex cav adora, martell trencador i càrrega mecànica del material ex cav at. Tot
inclòs.

A0140000

0,040 h

Manobre

15,832

0,633

C1103331

0,100 h

Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc.

67,280

6,728

C1313330

0,200 h

Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t

48,485

9,697

A%AUX001

0,006 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,006

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

17,060
0,682
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,74

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
G242B03A

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,
Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsev ol distància. Inlou
pagament de cànon i tax a d'abocador. Tot inclòs.

C13124C0

0,004 h

Pala ex cav adora giratoria s/caden. 31-40t

C1501700

0,136 h

Camió transp.7 t

143,505

0,574

30,987

4,214

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

4,790
0,192
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
G2242111

A0140000

m2 Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9
Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.
0,130 h

Manobre

15,832

2,058

A0150000

0,220 h

Manobre especialista

16,318

3,590

C133A0K0

0,220 h

Safata v ibrant,plac.60cm

5,316

1,170

A%AUX001

0,056 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,056

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

6,870
0,275
-0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
G228A60F

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m3 Rebliment i piconatge rasa, amplada 0,6-1,5m, material adequat e
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia ex cav ació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació
del 95% PM. Tot inclòs.

A0150000

0,200 h

Manobre especialista

16,318

3,264

C1313330

0,121 h

Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t

48,485

5,867

C133A030

0,200 h

Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg

14,336

2,867

A%AUX001

0,033 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,033

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

12,030
0,481
-0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

F22011

m3 Sorra per a assentament i recobriment de canonades i conduccions
Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. Tot inclòs.

B0312500

1,000 M3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm

25,672

25,672

C1315010

0,020 h

Retroex cav adora petita

46,305

0,926

C1501700

0,030 h

Camió transp.7 t

30,987

0,930

A0140000

0,030 h

Manobre

15,832

0,475

%1

0,280 %

Mitjans aux iliars i despeses indirectes en % sobre la partida

1,000

0,280

%2

0,283 %

Despeses indirectes en % sobre la partida

2,000

0,566

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

28,850
1,154
-0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS
P33

A0140000

u

3,000 h

Arqueta d'obra per allotjar els mecanismes d'entrada de 1x1 m2 i
Arqueta d'obra per allotjar mecanismes hidràulics. Dimensions interiors de 1m x 1m i altura superior a 1 metre de fondària. Arqueta d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou arrebossat, lliscat,
marc i tapa, segons plànols de detall. Inclou mov iment de terres. Tot inclòs completamet acabat.
Manobre

A0121000

3,000 h

Oficial 1a

B0512401

0,041 t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

BDKZH9B0

1,000 u

Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv .,recolzada,pas

B0F1D2A1

218,000 u

B064300C

Maó calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1

0,450 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

D070I025

0,320 m3 Morter cim.portland+calç+sorra,200 kg/m3,1:2:10

%NAAA

2,587 %

Despeses aux iliars

15,832

47,496

17,937

53,811

115,843

4,750

24,833

24,833

0,228

49,704

62,679

28,206

155,980

49,914

1,000

2,587

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

261,300
10,452
0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

271,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

GFB1L625

m

A012M000

1,000 h

Oficial 1a muntador

19,966

19,966

A013M000

1,000 h

Ajudant muntador

17,909

17,909

BFB1L620

1,020 m

Tub PE 100,DN=200mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,soldat

39,732

40,527

A%AUX001

0,379 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,379

IMPORT

Tub PE 100, DN=200mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, so
Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Tot inclòs.

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

78,780
3,151
-0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

81,93

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
GFB1J625

m

Tub PE 100, DN=160mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, so
Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Tot inclòs.

A012M000

0,450 h

Oficial 1a muntador

19,966

A013M000

0,450 h

Ajudant muntador

17,909

8,059

BFB1J620

1,020 m

Tub PE 100,DN=160mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,soldat

25,482

25,992

A%AUX001

0,170 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,170

8,985

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

43,210
1,728
0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

44,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
GF11HD13

m

Tub acer estirat sense soldadura, 6", roscat, dificultat baix, c
Tub d'acer estirat sense soldadura, de 6" de mida de rosca (DN=150 mm), segons DIN 2448, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat fons rasa. Tot inclòs i instal·lat.

A012M000

0,640 h

Oficial 1a muntador

19,966

12,778

A013M000

0,640 h

Ajudant muntador

17,909

11,462

B0A71N00

0,220 u

Abraçadora metàl.,d/int.=160mm

1,819

0,400

BF21HF00

1,020 m

Tub acer galv .s/sold.(S),6", sèrie H s/UNE-EN 10255

BFW21F10

0,150 u

Accessori p/tubs acer galv .D=6",p/roscar

BFY21F10

0,500 u

A%AUX001

0,242 %

71,166

72,589

288,459

43,269

Pp.elem.munt.p/tubs acer galv .D=6", roscat

5,896

2,948

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,242

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

143,690
5,748
0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

149,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Pàgina

23

JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

GF11HD12

m

A012M000

0,640 h

Oficial 1a muntador

19,966

12,778

A013M000

0,640 h

Ajudant muntador

17,909

11,462

B0A71N01

0,220 u

Abraçadora metàl.,d/int.=210mm

2,105

0,463

BF21HE00

1,020 m

Tub acer galv .s/sold.(S),8", sèrie H s/UNE-EN 10255

109,861

112,058

IMPORT

Tub acer estirat sense soldadura, 8", roscat, dificultat baix, c
Tub d'acer estirat sense soldadura, de 8" de mida de rosca (DN=150 mm), segons DIN 2448, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat fons rasa. Tot inclòs i instal·lat.

BFW21E10

0,150 u

Accessori p/tubs acer galv .D=8",p/roscar

316,254

47,438

BFY21E10

0,500 u

Pp.elem.munt.p/tubs acer galv .D=8", roscat

6,049

3,025

A%AUX001

0,242 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,242

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

187,470
7,499
0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

194,97

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 3.2 ENTRADES GILET II I GILET IV
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents
Connex ió de nov es canonades a les ex istents. Localització de la canonada, manipulació, preparació i connex ió a nov a canonada de qualsev ol diàmetre. Tot inclòs.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

9,145
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

237,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
GF3A8385

u

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig
Deriv ació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i prov at.

A012M000

3,400 h

Oficial 1a muntador

A013M000

3,400 h

Ajudant muntador

BF3A8380

1,000 u

Deriv ació fosa,DN=200mm,3 unions campana+anella estanquit. p/aig

A%AUX001

1,288 %

Despeses aux iliars mà d'obra

19,966

67,884

17,909

60,891

295,812

295,812

1,000

1,288

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

425,880
17,035
0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

442,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
GF3A7375

u

Derivació fosa, DN=150mm, 3 campana i anella estanquitat per aig
Deriv ació de fosa de 150 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i prov at.

A012M000

2,793 h

Oficial 1a muntador

A013M000

2,793 h

Ajudant muntador

BF3A7370

1,000 u

Deriv ació fosa,DN=150mm,3 unions campana+anella estanquit. p/aig

A%AUX001

1,058 %

Despeses aux iliars mà d'obra

19,966

55,765

17,909

50,020

209,576

209,576

1,000

1,058

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

316,420
12,657
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

329,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS
febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
GN1216G4

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=200mm, PN=16bar, EN-GJSVàlv ula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb rev estiment de resina epox i (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per v olant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i prov at.

A012M000

2,040 h

Oficial 1a muntador

19,966

40,731

A013M000

4,080 h

Ajudant muntador

17,909

73,069

BN1216G0

1,000 u

Vàlv ula comporta+brides,cos
curt,DN=200mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,

410,949

410,949

C1503300

2,040 h

Camió grua 3t

40,990

83,620

A%AUX001

1,138 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

1,138

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%

609,510
24,380

TOTAL PARTIDA ....................................................

633,89

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
GN1216F4

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=150mm, PN=16bar, EN-GJSVàlv ula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb rev estiment de resina epox i (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per v olant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i prov at.

A012M000

1,870 h

Oficial 1a muntador

A013M000

1,870 h

Ajudant muntador

BN1216F0

1,000 u

Vàlv ula comporta+brides,cos
curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,

A%AUX001

0,708 %

Despeses aux iliars mà d'obra

19,966

37,336

17,909

33,490

259,033

259,033

1,000

0,708

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

330,570
13,223
-0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

343,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
GNZ116F4

u

Carret desmuntatge amb brides, acer estirat sense soldadura, EPD
Carret ex tensible de desmuntatge amb brides, amb v irolla interior i ex terior d'acer estirat sense
soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), rev estiment de resina epox i (150 micres),
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot inclòs.

A012M000

1,870 h

Oficial 1a muntador

19,966

37,336

A013M000

1,870 h

Ajudant muntador

17,909

33,490

BNZ116F0

1,000 u

Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI
304),EPDM,DN=150mm,PN=16b

137,694

137,694

A%AUX00150

0,708 %

Medios aux iliares

1,500

1,062

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

209,580
8,383
-0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

217,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DISSET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
GNZ116G4

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Carret desmuntatgea amb brides, acer estirat sense soldadura, EP
Carret ex tensible de desmuntatge amb brides, amb v irolla interior i ex terior d'acer estirat sense
soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), rev estiment de resina epox i (150 micres),
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot inclòs.

A012M000

2,040 h

Oficial 1a muntador

19,966

40,731

A013M000

4,080 h

Ajudant muntador

17,909

73,069

BNZ116G0

1,000 u

Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI
304),EPDM,DN=200mm,PN=16b

212,472

212,472

C1503300

2,040 h

Camió grua 3t

40,990

83,620

A%AUX00150

1,138 %

Medios aux iliares

1,500

1,707

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

411,600
16,464
-0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

428,06

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS
P34

u

Comptador DN 150 mm electromagnètic.
Comptador DN 150 mm electromagnètic amb connex ió per brides, instal·lat en arqueta soterrada.
Tot instal·lat, prov at. Tot inclòs.

A012M000

2,040 h

Oficial 1a muntador

19,966

A013M000

4,080 h

Ajudant muntador

BJM15030

1,000 u

Compta.aigua electr. p/aigua freda,classeC,calibre 30mm,Qn=5m3/h

C1503300

2,040 h

Camió grua 3t

A%AUX001

1,138 %

Despeses aux iliars mà d'obra

40,731

17,909

73,069

736,464

736,464

40,990

83,620

1,000

1,138

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

935,020
37,401
0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

972,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
GN1216G6

u

Comptador DN 200 mm electromagnètic.
Comptador DN 200 mm electromagnètic amb connex ió per brides, instal·lat en arqueta soterrada.
Tot instal·lat, prov at. Tot inclòs.

A012M000

1,020 h

Oficial 1a muntador

A013M000

2,040 h

Ajudant muntador

BJM15040

1,000 u

Compta.aigua electr. p/aigua freda,classeC,calibre 40mm,Qn=10m3/

C1503300

2,040 h

Camió grua 3t

A%AUX001

0,569 %

Despeses aux iliars mà d'obra

19,966

20,365

17,909

36,534

902,928

902,928

40,990

83,620

1,000

0,569

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

1.044,020
41,761
-0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.085,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
P35

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Comptador d'aigua DN 200 mm
Comptador d'aigua per hèlix DN 200 mm i connex ió per brides, instal·lat en arqueta soterrada. Tot
instal·lat, prov at. Tot inclòs.

A012M000

2,040 h

Oficial 1a muntador

19,966

A013M000

4,080 h

Ajudant muntador

BJM1U010b

1,000 u

Comptador Woltmann,t WP,p=16 bars,calibre 200 mm,hèlix horiz.,cl

C1503300

2,040 h

Camió grua 3t

A%AUX001

1,138 %

Despeses aux iliars mà d'obra

40,731

17,909

73,069

369,437

369,437

40,990

83,620

1,000

1,138

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

568,000
22,720
-0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

590,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P36

u

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 6"
Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 6" amb 5 metres de canonada d'acer estirat en
total sense soldadura DIN 2448 diàmetre 6", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma
3 DIN 2605 diàmetre 6" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre 6". Tot
inclòs i instal·lat.

A013M000

3,750 h

Ajudant muntador

17,909

67,159

A012M000

3,750 h

Oficial 1a muntador

19,966

74,873

B0A71R00

0,840 u

Abraçadora metàl.,d/int.=160mm

BF21HF00

6,000 m

Tub acer galv .s/sold.(S),6", sèrie H s/UNE-EN 10255

2,486

2,088

71,166

426,996

BFW21F10

0,840 u

Accessori p/tubs acer galv .D=6",p/roscar

288,459

242,306

BFY21F10

2,500 u

Pp.elem.munt.p/tubs acer galv .D=6", roscat

5,896

14,740

A%AUX001

1,420 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

1,420

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

829,580
33,183
0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

862,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
P37

u

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8"
Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8" amb 5 metres en total de canonada d'acer
estirat sense soldadura DIN 2448 diàmetre 8", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3 DIN 2605 diàmetre 8" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre 8".
Tot inclòs i instal·lat.

A012M000

4,120 h

Oficial 1a muntador

19,966

82,260

A013M000

4,120 h

Ajudant muntador

17,909

73,785

B0A71Q00

0,950 u

Abraçadora metàl.,d/int.=210mm

2,667

2,534

BF21HE00

6,000 m

Tub acer galv .s/sold.(S),8", sèrie H s/UNE-EN 10255

109,861

659,166

BFW21E10

0,920 u

Accessori p/tubs acer galv .D=8",p/roscar

316,254

290,954

BFY21E10

2,500 u

Pp.elem.munt.p/tubs acer galv .D=8", roscat

6,049

15,123

A%AUX001

1,560 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

1,560

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

1.125,380
45,015
0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.170,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT SETANTA EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL 3.3 ENTRADA CAT
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents
Connex ió de nov es canonades a les ex istents. Localització de la canonada, manipulació, preparació i connex ió a nov a canonada de qualsev ol diàmetre. Tot inclòs.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

9,145
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

237,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

GF3A8385

u

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig
Deriv ació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i prov at.

A012M000

3,400 h

Oficial 1a muntador

19,966

67,884

A013M000

3,400 h

Ajudant muntador

17,909

60,891

BF3A8380

1,000 u

Deriv ació fosa,DN=200mm,3 unions campana+anella estanquit. p/aig

295,812

295,812

A%AUX001

1,288 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

1,288

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

425,880
17,035
0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

442,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
P37

A012M000

u

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8"
Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8" amb 5 metres en total de canonada d'acer
estirat sense soldadura DIN 2448 diàmetre 8", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3 DIN 2605 diàmetre 8" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre 8".
Tot inclòs i instal·lat.

4,120 h

Oficial 1a muntador

19,966

82,260

A013M000

4,120 h

Ajudant muntador

17,909

73,785

B0A71Q00

0,950 u

Abraçadora metàl.,d/int.=210mm

2,667

2,534

BF21HE00

6,000 m

Tub acer galv .s/sold.(S),8", sèrie H s/UNE-EN 10255

109,861

659,166

BFW21E10

0,920 u

Accessori p/tubs acer galv .D=8",p/roscar

316,254

290,954

BFY21E10

2,500 u

Pp.elem.munt.p/tubs acer galv .D=8", roscat

6,049

15,123

A%AUX001

1,560 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

1,560

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

1.125,380
45,015
0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.170,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT SETANTA EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

EFB14652

m

A012M000

0,080 h

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Tub PE100, DN=20mm, PN=16bar, connectat a pressió, superficial,
Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 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 superficialment. Tot inclòs i instal·lat.
Oficial 1a muntador

19,966
17,909

1,433

0,296

0,355

A013M000

0,080 h

Ajudant muntador

B0A75800

1,200 u

Abraçadora plàstica,d/int.=20mm

1,597

BFB14600

1,020 m

Tub PE 100,DN=20mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2

0,267

0,272

BFWB1405

0,300 u

Accessori p/tubs PEAD DN=20mm, plàst.,p/connec.pressió

2,630

0,789

BFYB1405

1,000 u

Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=20mm,p/connec.pressió

0,020

0,020

A%AUX001

0,030 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,030

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%

4,500
0,180

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,68

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
EFB14655

m

Tub PE 100, DN=20mm, PN=16bar, connectat a pressió, fons rasa, c
Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 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. Tot inclòs i instal·lat.

A012M000

0,110 h

Oficial 1a muntador

19,966

2,196

A013M000

0,110 h

Ajudant muntador

17,909

1,970

BFB14600

1,020 m

Tub PE 100,DN=20mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2

0,267

0,272

BFWB1405

0,300 u

Accessori p/tubs PEAD DN=20mm, plàst.,p/connec.pressió

2,630

0,789

BFYB1405

1,000 u

Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=20mm,p/connec.pressió

0,020

0,020

A%AUX001

0,042 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,042

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

5,290
0,212
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
GNZ115G5

u

Carret desmuntatge de la marca STENFLEX-VAG o similar, tipus KAT
Carret desmuntatge de la marca STENFLEX-VAG o similar, tipus KAT-048002, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal. Tot inclòs i instal·lada.

A012M000

2,040 h

Oficial 1a muntador

A013M000

4,080 h

Ajudant muntador

BNZ115G0

1,000 u

Carret desmuntatge de la marca STENFLEX-VAG o similar, tipus
KAT

C1503300

2,040 h

Camió grua 3t

A%AUX001

1,138 %

Despeses aux iliars mà d'obra

19,966

40,731

17,909

73,069

195,573

195,573

40,990

83,620

1,000

1,138

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

394,130
15,765
0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

409,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NOU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

GN4216G7

u

A012M000

0,550 h

Oficial 1a muntador

A013M000

1,100 h

Ajudant muntador

BN4216G0

1,000 u

Vàlv ula papallona manual,marca AMVI o similar, Tipus GAMMA
F71,

C1503300

1,100 h

Camió grua 3t

A%AUX001

0,307 %

Despeses aux iliars mà d'obra

SUBTOTAL

IMPORT

Vàlvula papallona manual,marca AMVI o similar, Tipus GAMMA F71,
Vàlv ula de papallona concèntrica manual segons norma UNE-EN 593, de la marca AMVI o similar. Tipus GAMMA F71, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal. Tot inclòs i instal·lada.
19,966

10,981

17,909

19,700

483,708

483,708

40,990

45,089

1,000

0,307

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

559,790
22,392
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

582,18

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 3.4 DESGÜÀS I SOBREEIXIDOR
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents
Connex ió de nov es canonades a les ex istents. Localització de la canonada, manipulació, preparació i connex ió a nov a canonada de qualsev ol diàmetre. Tot inclòs.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

9,145
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

237,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
GNZ116F4

u

Carret desmuntatge amb brides, acer estirat sense soldadura, EPD
Carret ex tensible de desmuntatge amb brides, amb v irolla interior i ex terior d'acer estirat sense
soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), rev estiment de resina epox i (150 micres),
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot inclòs.

A012M000

1,870 h

Oficial 1a muntador

A013M000

1,870 h

Ajudant muntador

BNZ116F0

1,000 u

Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI
304),EPDM,DN=150mm,PN=16b

A%AUX00150

0,708 %

Medios aux iliares

19,966

37,336

17,909

33,490

137,694

137,694

1,500

1,062

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

209,580
8,383
-0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

217,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DISSET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

GN1216F4

u

A012M000

1,870 h

Oficial 1a muntador

A013M000

1,870 h

Ajudant muntador

BN1216F0

1,000 u

Vàlv ula comporta+brides,cos
curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,

A%AUX001

0,708 %

Despeses aux iliars mà d'obra

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=150mm, PN=16bar, EN-GJSVàlv ula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb rev estiment de resina epox i (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per v olant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i prov at.
19,966

37,336

17,909

33,490

259,033

259,033

1,000

0,708

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

330,570
13,223
-0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

343,79

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
GF3A7375

u

Derivació fosa, DN=150mm, 3 campana i anella estanquitat per aig
Deriv ació de fosa de 150 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i prov at.

A012M000

2,793 h

Oficial 1a muntador

19,966

55,765

A013M000

2,793 h

Ajudant muntador

17,909

50,020

BF3A7370

1,000 u

Deriv ació fosa,DN=150mm,3 unions campana+anella estanquit. p/aig

209,576

209,576

A%AUX001

1,058 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

1,058

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

316,420
12,657
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

329,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS
GF3A8375

u

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig
Deriv ació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs.

A012M000

3,400 h

Oficial 1a muntador

19,966

67,884

A013M000

3,400 h

Ajudant muntador

17,909

60,891

BF3A8370

1,000 u

Deriv ació fosa,DN=200mm,3 unions campana+anella estanquit. p/aig

129,931

129,931

A%AUX00150

1,288 %

Medios aux iliares

1,500

1,932

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

260,640
10,426
0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

271,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb SET CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P38

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Sobreeixidor de 6" i accessoris
Canonada i accessoris per a sobreeix idor de 6" amb 5 metres de canonada d'acer estirat sense
soldadura DIN 2448 diàmetre 4", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3 DIN
2605 diàmetre 4" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2448.N-3D diàmetre 4". Tot inclòs i
instal·lat.

A012M000

2,900 h

Oficial 1a muntador

19,966

57,901

A013M000

2,900 h

Ajudant muntador

17,909

51,936

B0A71N00

1,100 u

Abraçadora metàl.,d/int.=160mm

BF21HD00

6,000 m

Tub acer estirat s/sold.(S),4", sèrie H s/UNE-EN 10255

1,819

2,001

38,694

232,164

BFW21D10

0,750 u

Accessori p/tubs acer galv .D=4",p/roscar

133,094

99,821

BFY21D10

2,500 u

Pp.elem.munt.p/tubs acer galv .D=4", roscat

3,210

8,025

A%AUX001

1,098 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

1,098

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

452,950
18,118
-0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

471,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS amb SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 3.5 SORTIDES
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents
Connex ió de nov es canonades a les ex istents. Localització de la canonada, manipulació, preparació i connex ió a nov a canonada de qualsev ol diàmetre. Tot inclòs.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

9,145
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

237,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
GNZ115G4

u

Carret desmuntatge amb brides, d'acer estirat sense soldadura, E
Carret ex tensible de desmuntatge amb brides, amb v irolla interior i ex terior d'acer estirat sense
soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), rev estiment de resina epox i (150 micres),
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot inclòs i instal·lat.

A012M000

2,040 h

Oficial 1a muntador

A013M000

4,080 h

Ajudant muntador

BNZ115G0

1,000 u

Carret desmuntatge de la marca STENFLEX-VAG o similar, tipus
KAT

C1503300

2,040 h

Camió grua 3t

A%AUX001

1,138 %

Despeses aux iliars mà d'obra

19,966

40,731

17,909

73,069

195,573

195,573

40,990

83,620

1,000

1,138

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

394,130
15,765
0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

409,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NOU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

GF21HD12

m

A012M000

0,580 h

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Carret estabilitzador de 8" amb dues brides
Tub d'acer estirat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 8" de mida de rosca (DN=200
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Tot inclòs i instal·lat.
Oficial 1a muntador

A013M000

0,580 h

Ajudant muntador

BF21HE00

1,010 m

Tub acer galv .s/sold.(S),8", sèrie H s/UNE-EN 10255

BF1D4540

2,000 u

Brida ex em.an.,DN=200mm,PN=16bar,acer ST-35

BFW21E10

0,150 u

Accessori p/tubs acer galv .D=8",p/roscar

BFY21E10

0,500 u

A%AUX001

0,220 %

19,966

11,580

17,909

10,387

109,861

110,960

12,030

24,060

316,254

47,438

Pp.elem.munt.p/tubs acer galv .D=8", roscat

6,049

3,025

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,220

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

207,670
8,307
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

215,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUINZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
GN1216G6

u

Comptador DN 200 mm electromagnètic.
Comptador DN 200 mm electromagnètic amb connex ió per brides, instal·lat en arqueta soterrada.
Tot instal·lat, prov at. Tot inclòs.

A012M000

1,020 h

Oficial 1a muntador

19,966

20,365

A013M000

2,040 h

Ajudant muntador

17,909

36,534

BJM15040

1,000 u

Compta.aigua electr. p/aigua freda,classeC,calibre 40mm,Qn=10m3/

902,928

902,928

C1503300

2,040 h

Camió grua 3t

40,990

83,620

A%AUX001

0,569 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,569

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

1.044,020
41,761
-0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.085,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
GN1216G4

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=200mm, PN=16bar, EN-GJSVàlv ula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb rev estiment de resina epox i (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inox idable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per v olant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i prov at.

A012M000

2,040 h

Oficial 1a muntador

19,966

40,731

A013M000

4,080 h

Ajudant muntador

17,909

73,069

BN1216G0

1,000 u

Vàlv ula comporta+brides,cos
curt,DN=200mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,

410,949

410,949

C1503300

2,040 h

Camió grua 3t

40,990

83,620

A%AUX001

1,138 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

1,138

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%

609,510
24,380

TOTAL PARTIDA ....................................................

633,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

GF1D4845

u

A012M000

0,150 h

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Brida exempta amb anella, DN=200mm, PN=16bar, acer ST-35, muntad
Brida ex empta amb anella de 200 mm de DN i de 16 bar de PN, d'acer ST-35, muntada al tub i
col·locada al fons de la rasa. Tot inclòs i instal·lat.
Oficial 1a muntador

19,966

2,995

A013M000

0,150 h

Ajudant muntador

17,909

2,686

BF1D4840

1,000 u

Brida ex em.an.,DN=200mm,PN=10bar,acer ST-35

19,423

19,423

A%AUX001

0,057 %

Despeses aux iliars mà d'obra

1,000

0,057

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

25,160
1,006
0,004

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,17

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS
GF3A8385

u

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig
Deriv ació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i prov at.

A012M000

3,400 h

Oficial 1a muntador

A013M000

3,400 h

Ajudant muntador

BF3A8380

1,000 u

Deriv ació fosa,DN=200mm,3 unions campana+anella estanquit. p/aig

A%AUX001

1,288 %

Despeses aux iliars mà d'obra

19,966

67,884

17,909

60,891

295,812

295,812

1,000

1,288

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

425,880
17,035
0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

442,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
G21YB220

u

Perforació formigó armat passamur D<=200mm, g=20-30cm, broca dia
Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable.

A0150000

1,500 h

Manobre especialista

CF211210

1,500 h

Equip barrinat broca diamant D=100-400mm

A%AUX001

0,245 %

Despeses aux iliars mà d'obra

16,318

24,477

276,771

415,157

1,000

0,245

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

439,880
17,595
0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

457,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 4 SISTEMA DE CLORACIÓ

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P11

u

Cloració automàtica dipòsit
Sistema de cloració automàtica del dipòsit composada per una analitzador/controlador C-650/cloro; una cèl·lula galv anitzada cloro lliure CG-CI2; un sensor de flux e inductiu M-18; montatge en
panell; bomba dosificadora Cilit DP-8.8 Inex Dis; dipòsit polietileno cilindric 750 l; dipòsit de retenció PP/PEHD de capacitat de 1000 litres; Cilit caña telescop C/S Niv el; i posada en marx a; inclosa 16 garrafes de 22 litres d'hipoclorit (352 litres) i el canon de reciclatge RAEE per garrafa. Tot insatl·lat, en funcionament i acabat.

P01

1,000 u

Analitzatdor controlador C-650/CLORO

577,260

577,260

P02

1,000 u

Cel·lula galv anitzada cloro lliure CG-C12

301,014

301,014

P03

1,000 u

Sensor flux e inductiu M-18

43,819

43,819

P04

1,000 u

Muntatge en panell

218,140

218,140

P06

1,000 u

Bomba dosificadora Cilit DP-8.8 INEX DIS

494,396

494,396

P07

1,000 u

Dipòsit polietilè cilíndric de 750 litres i dipòsit de retenció

471,525

471,525

P08

1,000 u

CILIT cany a ASP telescopica C/S Niv ell

154,317

154,317

P09

16,000 u

P05

1,000 u

Garrafa hipoclor de 22 litres inclòs el canon de reciclatge RAEE
Instal·lació i posada en marx a

29,768

476,288

138,124

138,124

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

2.874,880
114,995
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.989,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
P18

u

Sistema de recirculació
Instal·lació i muntatge d'equip de cloració amb recirculació. Inclou bomba CALPEDA NM 40/12
C/B i quadre de control CPI-S-2-T3 2CV III-380. Inclou tot el material i mà d'obra per a la correcta
instal·lació de la recirculació de l'equip de cloració. Tot inclòs.

P15

1,000 u

Bomba CAPELDA NM 40/12 C/B

267,483

267,483

P16

1,000 u

Quadre de control CPI-S-2-T3 2CV III-380

157,746

157,746

P17

1,000 u

Material de canalitzacions, v àlv ules manuals, per a la recircula

114,309

114,309

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

539,540
21,582
-0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

561,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
P12

u

Fotómetre manual mesurador del clor lliure
Fotómetre manual mesurador del clor lliure, maletí, tipus HI-96701C o similar segons especificacios.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

16,575
0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

430,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
P13

u

Dutxa-Renta ulls d'emergència
Dutx a-Renta ulls d'emergència muntada sobre base de formigó amb doble comandament, ruix ador i recollidor de plàstic ABS. Totalment insatal·lada i en funcionament.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

18,442
-0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

479,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI
P14

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Senyals d'advertiment
Seny als d'adv ertiment i seny alització, ús obligatori d'ulleres, guants, ex tintor, renta-ulls, etc. Totalment acabat.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

3,620
-0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

94,12

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 5 MECANISMES DE TELECONTROL

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P39

u

Instal·lació de telecontrol al dipòsit nou, segons especificacio
Instal·lació de telecontrol al dipòsit nou, segons especificacions del CAT.
Subministre i muntatge de:
- 1 ut. Env olv ent polièster IP66, IK10, 747x 536x 300 complert.
- 1 ut. Circuit de maniobra a 230 Vcca. amb protecció diferencial i magnetotèrmica.
- 1 ut. Transformador de maniobra 230/24 Vca. 160 VA.
- 1 ut. Font d'alimentació 24 Vcc. 2,5 A OMRON.
- 1 ut. Indicador de procés amb reles programables de sortida DITEL o similar (indicació niv ell).
- 1 ut. Relé control programable Easy 512-DC-Eaton. Relés de maniobra i muntatge.
- 2 ut. Protecció contra sobretensions UFBK de PHOENIX o similar.
- 2 ut. Interruptor niv ell Fly gt tipus ENM-10 o similar.
- 1 ut. Sonda niv ell hidrostàtica E&H ref. FMX-167 o similar.
- 2 ut. Sonda de temperatura per a entrada de Gilet IV i la sortida del dipòsit de nov a construcció.
- 1 ut. flotador de la marca URARIEGO o similar, tipus de 4 v ies.
- 3 ut. Caix es d'interconnex ió estanques en policarbonat IP-66
- 60 metres manguera elèctrica VVK de 3x 1,5 mm2 en pantalla 100% (Cable CAT CC-16)
- 60 metres manguera elèctrica VVK de 5x 1,5 mm2 (Cable CAT CC-13)
- 30 metres manguera elèctrica VVK de 5x 1,5 mm2 (Cable CAT CC-12)
- 30 metres manguera elèctrica VVK de 5x 1,5 mm2 (Cable CAT CC-11)
- 100 metres de tub de polietilè doble capa de 63 mm per a protecció de cables elèctrics segons norma EN-50086-2-4.
El nou armari elèctric serà instal·lat a la caseta i amb disponibilitat de subministre elèctric de
230Vca. S'ha prev ist un relé programable amb la finalitat d'adequar les seny als i la maniobara un
cop definida la sev a funcionalitat, aix í com les modificacions necessaries en els armaris ex istents. No es prev eu cap comunicació amb els pous de subministre d'aigua, les seny als de mando ex istents, s'utilitzaran per a les maniobres del nou dipòsit.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

196,916
0,003

TOTAL PARTIDA ....................................................

5.119,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL CENT DINOU EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
P40

u

Partida Alçada a Justificar per la modificació cablejat a armari
Partida Alçada a Justificar per la modificació cablejat a armari elèctric i de telecomandament, donant d'alta les seny als al PLC i SCADA del CAT, segons especificacions del CAT. Inclou creació
del nou sinóptic a l'empresa concessionaria de l'abastament de la marca Sofrel o compatible amb
aquesta marca, on s'inclourà les dades obtingudes per tots els elements de mesura del projecte
(comptadors, sobdes de niv ell, clor, temperatura, etc.).
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

45,724
-0,001

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.188,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
P41

u

Arqueta de Sondes i equips, segons especificacions del CAT.
Arqueta de Sondes i equips, segons especificacions del CAT. Inclou obra cciv il i materials per a
la construcció de l'arqueta de sondes amb obra de fàbrica, marc i tapa de dimensions 760x 700
interior i posicionament de tub guía per a les sondes. Inclou tot el material, mà d'obra, totalment
acabat.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

57,154
0,002

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.486,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb UN CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 6 SEGURETAT I SALUT
PASSUA01

ut

Cobrament íntegre per la Seguretat i Salut.
Per l'adopció de seguretat i salut durant les obres (Segons estudi de seguretat annex ).
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%
Arrodoniment...........................................................

307,285
-0,005

TOTAL PARTIDA ....................................................

7.989,40

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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JUSTIFICACIO DE PREUS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 7 IMPREVISTOS
IMPR001

PA

Partida alçada a justificar per imprevistos.
Sense descomposició
Costos indirectes...........................
4,00%

200,000

TOTAL PARTIDA ....................................................

5.200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL DOS-CENTS EUROS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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ANNEX 2. Estudi de seguretat i salut
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1.- Dades de l'obra.
2.- Objecte de l'estudi.
3.- Característiques de les obres.
3.1.- Descripció de les obres.
3.2.- Interferències i serveis afectats.
3.3.- Unitats constructives que s'executaran.
4.- Identificació de riscos.
3.1.- Riscs professionals.
3.2.- Risc de danys a tercers.
5.- Prevenció de risc professionals.
5.1.- Proteccions individuals.
5.2.- Proteccions colꞏlectives.
5.3.- Formació.
5.4.- Medicina preventiva i primers auxilis.
6.- Prevenció de riscs de danys a tercers.

1.- Dades de l'obra.
Tipus d'obra:

Construcció dipòsit d’aigua potable

Emplaçament:

Polígon 78 Parcelꞏla 5 – L’Ampolla (Tarragona)

Promotor:

Ajuntament de l’Ampolla

2.- Objecte de l'Estudi
El present Estudi de seguretat i salut es redacta per a determinar, durant l'execució de les obres, les
previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les
instalꞏlacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de què l'Empresa constructora
adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevenció de riscs
professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta
obligat a l'elaboració d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin,
en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi.
Aquest Pla serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel coordinador de
Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.
S’obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997.
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral
competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure el pla de Seguretat i
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Salut.

3.- Característiques de les obres
3.1.- Descripció de les obres
Les obres es troben suficientment detallades a la memòria corresponent.
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Consideracions generals
S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El contractista
solꞏlicitarà a les diferents companyies de servei els plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte en
els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informació
facilitada per les companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu
càrrec, si no disposa de suficient informació.
En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així com la
realització de cates.
Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condicions Técnicas para obras de
Carreteras y Puentes del MOPU" en tot allò que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones Técnicas
para tuberías de abastecimiento de agua" de la Dirección General de Obras Hidráulicas, així com tota la
resta de disposicions assenyalades al Plec de Condicions del Projecte.
3.2.- Interferències i serveis afectats.
Així mateix es produiran interferències amb tercers, circulació de vehicles i veïns pel camí municipal
proper a la parcelꞏla.
3.3.- Unitats constructives que s'executaran
- Demolicions i retirades.
- Moviment de terres en excavació de caixa i demolició.
- Moviment de terres en excavacions i replens.
- Instalꞏlació de canonades de PEAD, PVC i tub corrugat de PE.
- Execució de fonaments, estructura horitzontal i vertical.
- Instalꞏlació canonades per abastament aigua.
- Instalꞏlació derivació elèctrica.
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4.- Identificació dels riscos
4.1.- Riscos professionals
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A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres:
- Atropellaments per maquinaria i vehicles
- Atrapaments.
- Colꞏlisions i bolcades.
- Caigudes a diferent nivell.
- Esllavissaments.
- Pols.
- Soroll.
- Irrupció d'aigua.
- Ferides a peus i mans.
A la pavimentació:
- Atropellament per maquinària i vehicles.
- Atrapaments per maquinària i vehicles.
- Colꞏlisions i bolcades.
- Interferències amb línies elèctriques.
A les xarxes de serveis:
- Atropellament per maquinària i vehicles.
- Atrapaments a les rases.
- Colꞏlisions i bolcades.
- Caigudes.
- Ferides a peus i mans.
- Pols.
- Soroll.
- Irrupció d'aigua.
Als acabaments i senyalització:
- Atropellament per maquinària i vehicles.
- Atrapaments.
- Colꞏlisions i bolcades.
- Caigudes d'alçada.
- Caigudes d'objectes.
- Talls i cops.
Riscos elèctrics:
- Interferències amb línies elèctriques.
- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen electricitat a
la roba.
Riscos d'incendi:
- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc...
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4.2.- Riscs de danys a tercers
Donat que les obres es realitzen al voltant d'una zona no habitada, creiem que no es necessari
considerar els danys a tercers.
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5.- Prevenció de risc professionals
5.1.- Proteccions individuals
- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra.
- Guants: d'ús general, de goma o neoprè, de soldador, dièlectrics, etc.
- Botes d'aigua i de seguretat.
- Roba de treballs.
- Ulleres contra impacte i antipols.
- Protectors auditius.
- Mascaretes antipols.
- Cinturons de seguretat.
- Armilles reflectants.
- Ancoratges per a cinturó de seguretat.
- Pantalla de soldador.
- Roba reflectant.
5.2.- Proteccions colꞏlectives
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins de l'obra.
- Senyalització de les zones de perill.
- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra
com en relació amb els vials exteriors.
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada 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 instalꞏlacions existents.
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats.
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.
- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Extintors.
- Subjecció i recalç de pals de línies aèries.
- Topes de desplaçament de vehicles.
- Tacs per acopi de tubs.
- Interruptors diferencials i presses de terra.
5.3.- Mesures de protecció a tercers
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra.
- Cintes d’abalisament.
- Balises lluminoses.
- Tanques de limitació i protecció.
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5.4.- Formació
Tot el personal rebrà, a l'ingrés a l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels riscs, juntament
amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte.
Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot
moment, com a mínim, un socorrista a l'obra.
5.5.- Medicina preventiva i primers auxilis
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5.5.1- Farmaciola
Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre.
5.5.2.- Assistència a accidentats
Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals es tenen que
traslladar els accidents per a un més ràpid i efectiu tractament.
Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres d'urgència,
ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres
d'assistència.
5.5.3.- Reconeixement Mèdic
A tot el personal que comenci a treballar se li recomanarà passar prèviament un reconeixement mèdic,
que es repetirà, si és el cas, en el període d'un any.

6.- Prevenció de riscs de danys a tercers
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així com l'accés de
la mateixa.
Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantir el pas i servituds dels veïns.

L’Ampolla, gener de 2.019

L'enginyer industrial autor del Projecte

R. Cabré i Villalobos
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PLEC DE CONDICIONS.
1.- Disposicions legals d'aplicació
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en:
-
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-

Estatuto de los Trabajadores.
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció.
Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 17
de gener).
Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción.
Reglamento de los servicios Médicos de Empresa.
Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Homologación de medios.
Homologación de medios de protección personal de los trabajadores.
Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Convenio Colectivo Provincial de la construcción.
Instrucciones para obras en la calle.
Normas de Seguridad para actividades subacuáticas
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los proyectos
de edificaciones y obras públicas.

2.- Senyalització i tancament de l'obra.
Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra.
Les zones d'instalꞏlacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de
l'inici de l'obra.
També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de
l'obra.
Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles propers a l'àmbit i per evitar
accidents a tercers, es colꞏlocaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de
limitació de velocitat.
Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a qualsevol
persona aliena a l'obra, per tal motiu i, si s'escau, es colꞏlocaran els tancaments necessaris.
Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establirà
l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que calguin.
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2.1. Sistemes i mitjans auxiliars preventius.
Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran:
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Senyals, tanques i abalisament
- senyals normalitzades de trànsit.
- tanques metàlꞏliques de desviació de trànsit.
- fita de senyalització.
- cordó d’abalisament reflectant.
- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V.
- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instalꞏlació elèctrica aèria.
- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra.
Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors.
- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment.
- detector d'instalꞏlacions soterrades.
- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instalꞏlacions de baixa tensió.

Sistemes d'instalꞏlacions preventives.
- ilꞏluminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V.
Mitjans auxiliars preventius.
- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-corte.

3. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu.
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres
de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarelꞏles de treball i servei,
les baranes, escales amb creolines i tapes per a forats.
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en
aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d'oxigen, serà necessari
que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la
permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

4. Substàncies i materials perillosos.
Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que
els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i utilització d'algunes
substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les
mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc.
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5. Riscos i mesures de protecció.
5.1. Riscos.
- despreniments.
- caigudes de persones.
- bocada per accidents de vehicles i màquines.
- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles.
- explosions.
- talls i cops.
- sorolls.
- vibracions.
- projecció de partícules als ulls.
- pols i gasos.
- interferències amb línies elèctriques en tensió.
- caiguda d'objectes i materials.
- ferides punxants als peus i les mans.
- esquitxos de formigó als ulls.
- dermatosí per ciment.
- erosions i contusions en manipulació.
- electrocucions.
- topades i bolcades.
- per utilització de productes bituminosos.
- cremades.
- radiacions de soldadures.
- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o
produeixen electricitat a l'obra.
- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc.
- irrupció d'aigua.
5.2. Mesures de protecció.
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de
les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen la
utilització necessària dels mitjans de protecció colꞏlectiva, així com del comportament que cal tenir per a
combatre aquests riscos en situacions d'emergència.
5.2.1. Proteccions personals.
Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball .
En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves
respectives prestacions.
Tots els elements de protecció personal i colꞏlectiva tindran fixats el termini de vida útil, no utilitzant-se
aquells que ultrapassin l'esmentat termini.
Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en
algun element, es respondrà el mateix, independentment de la seva vida útil teòrica.
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Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per un accident, serà
reposat immediatament.
Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats immediatament.
L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en si mateix.
Totes les reposicions de material personal i colꞏlectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de
la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc. seran a càrrec
del contractista.
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5.2.2.- Proteccions colꞏlectives.
Els elements de protecció colꞏlectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents:
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm d'alçada i estaran
construïdes amb tubs metàlꞏlics i amb peus per mantenir la seva verticalitat.
- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm, amb resistència suficient per
a garantir la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal intermig així com el
corresponent entornpeu.
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats,
fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç.
- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que garanteixin
les seves funcions de protecció.
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge de xarxes
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin esser sotmesos d'acord
amb la seva funció protectora.
- El pòrtic limitador de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible i
es situaran cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació d'alçada.
- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent.
- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 300 mA
per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb
la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte de 24 V. Es mesurarà la seva
resistència periòdicament i, al menys, en la temporada més seca de l'any.
- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es
revisaran cada 6 mesos, com a màxim.
- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols.
6. Instalꞏlacions provisionals.
Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instalꞏlacions, excepte si es
preveu un altre sistema per atendre dites prestacions:
- Menjador
- Vestuaris
- Serveis Sanitaris
Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.
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7. Serveis assistencials.
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà d'un centre
mèdic permanentment, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre al personal d'obra sempre
que sigui necessari.
Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisarà
mensualment.
8. Comitè de seguretat i salut.
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Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de
la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Colꞏlectiu Provincial.
9.- Pla de seguretat i salut
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus mitjans i
mètodes d'execució.

L’Ampolla, gener de 2.019

L'enginyer industrial autor del Projecte

R. Cabré i Villalobos
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ANNEX 3. Memòria constructiva del dipòsit
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO:
1.1 OBJETO DEL PROYECTO:
El objeto del proyecto es la construcción de un depósito de agua potable
con un vaso de 2015 m3 de capacidad útil, en la localidad de La Ampolla –
Tarragona.
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1.2 CONDICIONANTES:
Se cuenta con un solar suficiente para la ubicación del depósito, dotado
de instalaciones de electricidad y saneamiento, con acceso desde camino
público adecuado para el tráfico con camiones trailer, y sin impedimento de
edificios colindantes o tendido de líneas, que dificulten el montaje con grúa de
los elementos prefabricados.
1.3 NORMATIVA DE APLICACIÓN:
Al presente proyecto le son de aplicación las siguientes disposiciones
principales:
CTE–DB-SA-AE: Acciones en la edificación.
EHE-08: Estructuras de Hormigón.
NCSR-02: Norma Sismorresistente
UNE EN – 1992-3:2011: Eurocódigo 2 – Parte 3 – Depósitos y
estructuras de contención de líquidos.
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2. Ingeniería del proyecto:
2.1 MATERIALES EMPLEADOS:
2.1.1 Elementos prefabricados:
Acero en armadura pasiva:

B-500-S / B-500-T

Hormigón:

HA-40/S/13/IV

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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2.1.2 Cimentaciones:
Acero:

B-500-S / B-500-T

Hormigón:

HA-30/P/20/IV

Hormigón de nivelación:

HM-15/P/20/IIa

2.2 CONSTRUCCIONES:
2.2.1 Descripción general:
El depósito es rectangular de 28 m x 16 m de dimensiones interiores y
de 5.05 m de altura sobre solera, según planos adjuntos.
Se considera una altura de agua máxima de 4.55 m.
El volumen total es de 2239 m3
El volumen útil es de 2015 m3
Las dimensiones exteriores de la cimentación son 28.56 m por 16.56 m.
El depósito está cubierto a dos aguas, teniendo la cubierta dos jácenas
interiores de soporte, más los muros mayores del depósito. La lima tesa está
sobre una de las jácenas interiores.
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2.2.2 CIMENTACIÓN:
Bajo toda la cimentación se extenderá una capa de hormigón de
nivelación y limpieza, HM-15/P/20/IIa, de espesor mínimo 50 mm.
Sobre esta capa de hormigón de nivelación se construirá la cimentación
con hormigón HA-30/P/20/IV, según la descripción que sigue y de acuerdo con
lo reflejado en los planos de cimentación.
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Los recubrimientos de la armadura en la cimentación serán de acuerdo
con los requeridos por la EHE en función del ambiente, con un valor mínimo de
40 mm.
Bajo todas las alineaciones de paredes se dispone una viga de asiento
para los paneles prefabricados. Dicha viga de asiento tendrá unas dimensiones
de 1 m por 0.15 m, irá armada con Ø8 a 150 mm en su cara inferior. Sobre
dicha viga de asiento se colocarán los paneles prefabricados. La nivelación de
su acabado superior debe de ser de ±15 mm, en toda la pared del depósito.
Los elementos prefabricados incluyen el talón de la zapata y el arranque
de la puntera, con un canto total en el apoyo de 60 cm.
La solera tendrá un espesor variable de entre 60 y 25 cm y armado
según se define en los planos.
2.2.3 PAREDES:
Las paredes se harán a base de elementos prefabricados. El total de las
paredes constará de:
-

44 Paneles 2 m de pared exterior.
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Los elementos de pared exterior serán paneles de 5.65 m de altura total.
Una vez emplazados sobre la viga de asiento, los paneles quedarán con un
alzado sobre cota final de solera de 5.05 m.
Los paneles prefabricados tendrán espesor variable entre 16 cm en la
parte superior y 40 cm en la base.
Se verifica que existe un núcleo de hormigón de dentro del canto
de la sección, que se mantiene comprimido en cualquier combinación de
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acciones. Dicha condición es requerida en UNE EN 1992-3:2011 para clase
de estanqueidad 2.
La pared central será similar a las paredes exteriores, salvo que irá
dotada de arranque de zapata por ambos lados, así como de armadura saliente
para hormigonar dos punteras, una de cada lado.
Las juntas entre paneles serán machihembradas, de diseño especial. Su
sellado se realizará mediante dos cordones de poliuretano aplicados antes de
encajarlas y la inyección interior de mortero fluido. La inyección se hará desde
el extremo inferior, por espitas dispuestas en los paneles a tal efecto, de forma
que la inyección progrese hacia arriba en todo momento y se evite la
posibilidad de que se formen burbujas de aire en la junta.
Previamente a la inyección de juntas se habrá hormigonado la junta
entre paneles y solera, de forma que los paneles estén unidos rígidamente a la
cimentación.
En las esquinas se evitará la apertura de la junta debida a la flexión de la
ménsula de los paneles mediante el COSIDO de la junta de esquina con
pernos, haciendo solidarios los dos paneles concluyentes, de forma que se
asegure la ausencia de movimientos en la junta de esquina y el sellado sea
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efectivo y durable. El detalle del cosido con pernos se mostrará en los planos
adjuntos.
En las paredes exteriores paralelas a las piezas de cubierta, a efectos de
contemplar la inclinación de la cubierta sin que queden huecos indeseados, se
fabricarán los paneles de la pared de forma que su altura sea variable y tengan
la inclinación prevista para la cubierta.
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2.2.4 CUBIERTA:
La cubierta se forma por piezas prefabricadas de dimensiones según los
planos correspondientes.
Las piezas de cubierta tendrán sección en “T” e irán biapoyadas en las
paredes exteriores y en un pórtico central orientado según el eje mayor.
Del lado de la pared exterior la pieza de cubierta irá dotada de un nervio
transversal de apoyo, de canto 190 mm, que volará hacia el exterior un mínimo
de 10 cm y llevará un goterón en su parte inferior.
Los apoyos serán en ambos lados mediante asientos de neopreno de
espesor mínimo 10 mm.
Las piezas de cubierta irán inclinadas un entre un 1% y un 3%, vertiendo
aguas hacia ambos lados.
Las juntas de cubierta tendrán una forma de “llave de cortante”, según
los planos, y se sellarán mediante fondo de junta, vertido de mortero sin
retracción y terminación con capa de pintura sellante.
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2.3 FASES DE LA EJECUCIÓN:
2.3.1 CIMENTACIÓN:
Primeramente se explanará la superficie ocupada por el depósito, según
los planos correspondientes, hasta alcanzar las cotas necesarias. Durante el
proceso de excavación se vigilará el aspecto del suelo de cimentación para
asegurar que no hay con discrepancias con lo previsto en el estudio geotécnico
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y se harán los ensayos pertinentes.
Sobre la explanada se verterá el hormigón de nivelación, con espesor
mínimo de 5 cm.
Una vez vertido el hormigón de nivelación se colocará el armado de la
viga de asiento de paredes y de las partes centrales de la solera.
Se pondrá cuidado en colocar el número de separadores requerido,
según la EHE, así como de caballetes de sujeción entre las mallas superior e
inferior, a fin de que se mantengan en posición durante el hormigonado.
Se cuidará especialmente el encofrado de la viga de asiento, a fin de
garantizar que se obtiene una precisión en la nivelación de su cara superior de,
al menos ±15 mm.
En las juntas de construcción que limitan el tramo central de la solera se
cuidará el encofrado, dejando longitud saliente de la armadura para enlazar con
las zapatas de los muros y cuidando la posición del “water stop”.
El hormigonado de la viga de asiento y de la zona central de las soleras
se puede hacer a la vez o por separado, según convenga más. Se pondrá
especial cuidado en proteger el curado de la solera, ante el riesgo de afogarado
en tiempo caluroso. Para ello se usarán medidas preventivas como el regado
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permanente o el uso de mantas de arpillera. Se puede también usar antisoles,
teniendo precaución de que no tengan inconveniente para el uso alimentario
que el depósito va a tener, ni para la aplicación de los productos de sellado
previstos en las juntas.
2.3.2 MONTAJE DE PAREDES:
En primer lugar se replantearán las alineaciones de las paredes del
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depósito, sobre las vigas de asiento ya ejecutadas.
Sobre dicho replanteo se marcará la posición de las juntas del depósito,
y en dichos puntos se colocarán chapas metálicas de nivelación. La función de
estas chapas es la de servir de apoyo a los tornillos de nivelación de los
paneles, sin que se claven en el hormigón.
Para el nivelado de chapas se buscará el punto más bajo y el más alto,
de entre los replanteados en las alineaciones de las paredes, el espesor de
mortero bajo la junta se hará de forma que el conjunto de mortero + chapa +
cabeza del tornillo de apoyo permita ubicar los paneles a la cota adecuada
respecto a solera.
Una vez endurecido el mortero bajo las chapas se puede proceder al
montaje de los paneles. El montaje se hará izándolos de los camiones
suspendidos horizontalmente y enderezándolos en el aire hasta alcanzar la
verticalidad. El puntal usado para sostener el panel en posición puede ser fijado
al panel antes de elevarlo, si así más conviene, izando conjuntamente panel y
puntal. La fijación del puntal al panel será atornillándolo a las mangas que se
han dejado a tal efecto en el panel.
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El panel debe de llegar a obra con las juntas recubiertas de una
imprimación especial para asegurar la unión con el mortero de inyección. Por
ser dicha imprimación un producto perecedero se ha de realizar esta operación
en el momento de cargar los paneles para obra.
Antes de izar el panel se debe de dar, en la junta macho, dos cordones
de masilla de poliuretano en los puntos dispuestos a tal efecto.
El panel es llevado a su posición depositándolo primero a unos 10 cm de
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su compañero, enfrentando macho contra hembra. En este punto se fijará el
puntal a la solera mediante pernos expansivos.
Una vez fijado el puntal a la solera se ajustará su longitud hasta obtener
la nivelación del panel en el plano perpendicular a la pieza. Seguidamente se
ajustarán los tornillos de apoyo hasta conseguir la nivelación en el plano de la
pieza. Una vez nivelado el panel se encajará con su predecesor forzando su
desplazamiento con palancas. Una vez verificado el adecuado acoplamiento de
la junta se aflojará la grúa y se desenganchará el panel.
2.3.3 COSIDO DE ESQUINAS:
En las esquinas los paneles concluyentes irán cosidos con pernos
roscados. Los pernos se roscarán en uno de los paneles, en mangas
dispuestas al efecto, y se fijarán sobre los taladros dejados al efecto en el otro,
mediante tuerca y arandela. Posteriormente se recubrirá la tuerca con mortero,
a efecto de evitar la corrosión.
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2.3.4 HORMIGONADO DE LA ZAPATA:
Una vez colocados los paneles de la pared se procederá al ferrallado de
la puntera de la zapata, enlazando la armadura saliente de la pieza
prefabricada con la que ha quedado en la junta de construcción de la solera.
Se cuidarán los solapes definidos en los planos y los recubrimientos
mediante el uso de separadores y caballetes.
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Antes de hormigonar se aplicará un puente de unión, en forma de
lechada Bettor PCI o similar sobre el hormigón del panel prefabricado y sobre
el de la junta de unión con solera.
Se verificará que el cordón de Sinko Flex que tiene incorporado el panel
prefabricado en la zona de unión está en perfectas condiciones, reparándolo si
fuera necesario.
En la junta con solera se cuidará el posicionamiento del “water stop”, sin
dobleces ni roturas.
Se procederá al hormigonado de la unión entre paneles y solera
poniendo especial cuidado en el vibrado.
Una vez hormigonado se tomarán idénticas precauciones que en la
solera para prevenir el afogarado.
Una vez que el hormigón de la zapata haya alcanzado suficiente
resistencia se procederá a retirar los puntales.
2.3.5 INYECCIÓN DE JUNTAS:
Una vez realizado el hormigonado de la zapata se puede proceder a la
inyección de juntas verticales.
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Con antelación se habrá fijado en el extremo superior de cada junta una
ventosa, atornillada a las mangas presentes en el panel a tal efecto. Dicha
ventosa permitirá la salida del aire pero impedirá la del mortero, haciendo que
entre en carga la junta.
En las espitas que dan entrada al mortero al interior de las juntas por la
parte baja del panel se colocarán válvulas de paso con acoplamientos rápidos.
Para la inyección se empleará una bomba especial dotada de aforador,

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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se ensayará el amasado según el procedimiento de trabajo establecido y, una
vez dada por buena la mezcla, se procederá a rellenar las juntas.
El relleno de juntas se realizará empezando por la espita del panel de
esquina, siguiendo en su alineación según vayan subiendo las ventosas, de
manera que se asegure que se crea un frente de inyección y que no se quedan
zonas vacías detrás. El punto de inyección irá avanzando, quedando cerradas
las válvulas de los paneles ya rellenos.
Al terminar se parará la inyección una vez hayan subido todas las
válvulas. El tiempo total de inyección no debe de superar 1 hora en ningún
tramo.
Una vez que ha terminado la inyección se desmontará la maquinaria y
se lavará inmediatamente, para poder reutilizarla en otras inyecciones.
Se tomarán probetas del mortero de inyección para su rotura en
laboratorio de Soplacas, de acuerdo con el Plan de Calidad de Soplacas.
2.3.6 SELLADOS Y TERMINACIÓN:
Una vez terminada la inyección se procederá al sellado y terminación de
las juntas de solera.
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La junta entre panel y zapata se protegerá con un cordón de masilla de
poliuretano

y

un

pintado

de

dos

manos

de

mortero

semiflexible

impermeabilizante con homologación para uso alimentario, Sika Top Seal 107.
La junta entre zapata y solera se protegerá igualmente con cordón de
poliuretano más pintado de dos manos con Sika Top Seal. 107.
En los paneles se taparán los muñones de anclaje de la cara interior con
mortero sin retracción, previa aplicación de puente de unión, y se protegerá

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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posteriormente con dos capas de Sika Top Seal 107.
2.3.7 CUBIERTA:
Las piezas de cubierta se colocarán apoyándolas en tiras de neopreno.
Del lado del apoyo exterior, donde la pieza apoya en todo su nervio transversal,
se empleará un apoyo continuo de neopreno, de forma que no quede ninguna
abertura.
Del lado de la pared central se apoyará en el encaje que el nervio central
tiene previsto a tal efecto.
Las juntas entre piezas de cubierta se harán hormigonando con mortero
sin retracción la “llave de cortante”, sobre fondo de junta y acabándolas con
una capa de pintura sellante.
Sobre la pared central se ejecutará una unión de las armaduras
salientes, rellenando con mortero el vaciado dispuesto a tal efecto sobre el
nervio de las piezas, a fin de dar anclaje horizontal a los dos faldones de
cubierta.
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3. Cálculos:
3.1 PAREDES:
Las paredes se calculan como ménsulas empotradas en la base, bajo el
efecto del empuje del líquido interior y de las tierras exteriores si hubiese.
3.1.1 Acciones:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Empuje del agua: Peso específico del líquido 10 kN/m3
Altura del agua:

4.55 m.

Peso propio del hormigón:

24 kN/m3

Peso específico del terreno:

gb= 18 kN/m3

Ángulo de rozamiento interno:

f= 30º

Altura de relleno:

3.2 m

Sobrecarga en superficie:

0.5 kN/m2

Sismo: No se considera sismo cuando la aceleración sísmica de cálculo
es inferior a 0.04g.
3.1.2 Coeficientes de ponderación de acciones:
Empuje del agua:

gw = 1.35

Empuje del terreno:

gQb = 1.35

Empuje producto de la sobrecarga

gqb = 1.5

3.1.3 Coeficientes de ponderación de resistencia:
Hormigón:

gc = 1.5
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Acero:

gy = 1.15

Correspondientes a nivel de control intenso.
3.1.4 Detalle de cálculo:
El detalle de cálculo se da en el anejo adjunto, analizándose tanto la
estabilidad estructural a vuelco del conjunto de panel-zapata, como base para
el dimensionado de la zapata y el posterior cálculo de acciones sobre fuste y

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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zapata y cálculo de armados.
3.1.5 Presiones sobre el terreno:
La máxima presión transmitida al terreno es de 0.13 MPa, bajo la viga de
asiento, según se obtiene en el anejo de cálculo.
En todo caso se supone que el suelo es homogéneo, con capacidad
portante mínima de 0.2 MPa, y no se prevén asientos diferenciales en ningún
punto de la superficie afectada por la obra.
Ha de contarse con un estudio geotécnico previo que dé fe de que se
cumplen estos requisitos o, de lo contrario, que defina los supuestos que se
han de hacer para un redimensionado de la solera.
3.2 CUBIERTA:
La cubierta se calcula como vigas biapoyadas, con las siguientes cargas y
coeficientes de mayoración.
3.2.1 Acciones:
Peso propio del hormigón:

24 kN/m3

Sobrecarga de uso:

1 kN/m2

Sobrecarga de nieve:

0.5 kN/m2
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3.2.2 Coeficientes de ponderación de acciones:
Cargas gravitatorias:

gg = 1.35

Sobrecargas:

gQ = 1.5

Las piezas se calculan para la limitación de deformaciones y de fisuración
según las exigencias de la EHE-08 para el ambiente considerado.
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Los detalles de los cálculos se exponen en el cálculo pormenorizado a realizar
después de la contratación.
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ANNEX 4. Càlculs estructurals dipòsit
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DEPÓSITO SR6 DE 44 PANELES DE 5.05 m CON CUBIERTA EN
LA AMPOLLA - TARRAGONA
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CÁLCULO:
ÍNDICE
Pag:
Pared exterior:

1

Piezas de cubierta:

10

Jácenas:

23

Pilares y zapatas:

31

7SE ENGINYERIA
NOVIEMBRE 2018
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SR CÁLCULO DE CIMENTACIÓN (Enterrado parcialmente):
VERSION
21/12/2016
Fecha:
Proyecto:

30/10/2018
Ampolla-Tarragona

Calculista:
Cliente:

Aquilino
7se

14
0.16

0.65

5.05

4.55

3.2
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3.9

0.6

0.25
0 35
0.35

0

0.4

3

0.6

0.2
0
Positive criteria
Altura panel:
Altura agua:
Reacción cubierta:
Peso específico agua:
Peso específico hormigón:
Peso específico suelo:

5.15
5.05
13.88507446
10
25
18

m
m
kN/m
kN/m3
kN/m3
kN/m3

PRIMER CASO: DEPÓSITO LLENO SIN EMPUJE DE TIERRAS
1.A) Estabilidad al vuelco:
Empuje del Agua:
Altura del centro de presiones(sobre solera):
Momento al vuelco(respecto a "o" )

-127.5125 kN/m
1.683 m
291.15 m.kN/m

Momento Estabilizante:
Del panel:
Rectánculo superior:
Parte trapecial:
Triángulo en saliente derecho:
Recntánculo en saliente:
Triángulo en saliente izquierdo:
Rectángulo en saliente izquierdo:
De la zapata "in situ":
Parte rectangular:
Parte triangular:
Parte rectangular izquierda:

Pesos
(kN/m)
-2.600
-31.500
-0.120
-3.000
0.000
0

brazo de o
(m)
0.200
0.200
0.395
0.500
0.000
0

momento
(m.kN/m)
-0.520
-6.300
-0.047
-1.500
0.000
0.000

-22.500
-13.125
0.000

2.400
1.600
0

-54.000
-21.000
0.000

Totalal del hormigón:
De la reacción de cubierta:

-72.845

-83.367

-13.885

0.200

-2.777

-191.900

2.3

-441.370

Del agua:
Sobre saliente y parte in situ:
Se omite la pequeña parte triangular
Del suelo exterior:
Se omite el pequeño espesor triangular
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Sobre el saliente izquierdo:
Sobre la parte in situ izquierda:

0.000
0.000

Total momento estabilizante:

-278.630
v =

C.S. al Vuelco:

0
0

0.000
0.000

1.893

-527.514

Debe ser al menos 1.8

1.8118082

1.B) Seguridad al Deslizamiento:
Se supone que la soelera descansa sobre el suelo (rozamiento con material granular)
Empuje Horizontal Total:
-127.5125 kN/m
red = 2./3 =
Ángulo de Rozamiento Interno:

30 º
20 º
Fuerza total estabilizante:
-279 kN/m
s =
C.S. Deslizamiento
0.80 Debe ser al menos 1.5
SE REQUIERE CONTRIBUCIÓN DE LA PARTE INTERIOR DE LA SOLERA
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1.C) Presión máxima en el suelo:
Presión en el suelo bajo la cimentación:
Ancho total de la cimentación:
Reacción vertical total en el suelo:
Momento total respecto de o:
excentricidad respecto de o :
excentricidad al c.g. de la cimentación:

4.2
-278.630
-236.361
0.848
-1.252

m
kN/m
m.kN/m
m
m

Distribución Triangular

Si distribución triangular:

1 =
y=

2
219 kN/m
2.545 m

2
0.219 N/mm

2
2.19 kp/cm

Si distribución trapecial:

1 =
2 =

2
0 kN/m
2
0 kN/m

2
0.000 N/mm
2
0.000 N/mm

2
0.00 kp/cm
2
0.00 kp/cm

 max =

2
219 kN/m

2
0.219 N/mm

2
2.19 kp/cm

Máxima presión en el suelo:

4.2

y

2
1

 3


1

3

ESTE CASO.
1.D) Cálculo de armados en la fibra superior:
Sección analizada:
X positivo
Acciones en sección a

AS1 total

0 m del saliente prefabricado
N
M
V

Longitud restante a derecha
Peso del agua:
Peso de solera:
Presión suelo resultante
3 =

3.60
-181.80
-35.63
212.94

m
kN/m
kN/m
kN/m
2
167 kN/m

Momento peso del agua
Momento peso de la solera
Momento presión suelo

Momento total:

M=

Reacción horizontal (Pesos hacia la izquierda):
Peso del hormigón y suelo sobre cimentación izquierda:
Peso del hormigón de pared y cubierta:

-327.240 m.kN/m
-53.625 m.kN/m
105.500 m.kN/m

-275 365 m.kN/m
-275.365
m kN/m

W left corbel =

0.000 kN/m

W wall =

-48.105 kN/m

W corbel =

-13.100 kN/m

Pesos en al parte variable de cimentación (hormgión + agua):

W transition =

0.000 kN/m

Pesos en la parte central de la cimentación (hormigón + agua):
Peso total:
Fuerza de rozamiento horizontal:
Tracción necesaria para estabilizar el deslizamiento:

W constant =
W=
Friction =
N=

Pesos sobre el saliente derecho (hormigón + agua):

Momento flector negativo en c.g. de la sección :
Fuerza Normal:

-275.365 m.kN/m
105.236 kN/m

Md =
Nd =

0.000
-61.205
22.277
105.236

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

-371.742 m.kN/m
142.068 kN/m
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Coeficiente de mayoración sobre empuje agua

f =

1.35

fck =

30 N/mm2

c =

1.5

fcd =

20 N/mm2

500 N/mm2

y =

1.15

fyd =

435 N/mm2

fyk =

Definición de la sección:
Canto:
Recubrimiento libre:
fct,m,fl
max((1.6 h/1000).fct,m
ct m fl =max((1.6-h/1000).f
ct m;fct,m
ct m) =

h=
c=

0.6 m
40 mm
2
/
2.90 N/mm
2
2.90 N/mm

fct,m=0.3.fck2/3 =

d=
d' =
W1=bh
bh2/6 =

0.552 m
0.048 m
3
50784000 mm

z =0.8.h=

480 mm

Según EHE-08, para ambiente IV+Qa y 50 años de vida útil, el recubrimiento ha de ser 40 mm

U0 = fcd.b.d=

11040 kN

Mf =0.8U0xf(1-0.4xf/d)=

0.0610

US1 = .U
U0+N
Nd
AS1 flect =
As mec min ≥W1.fct,m,fl/(z.fyd)=

837 kN
2
1926 mm /m
2
705 mm /m



10

a

40 mm



10

a

111 mm

2
540 mm /m



10

a

145 mm

AS1 geom min =0.0018b.h/2=
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xf =0.625d
No necesaria arm. compresión
 = (1-(1-2)0.5) =
0.0630

2285 m.kN

 = Md/U0.d =

Armado diseñado para la Fibra Superior:



Armado base
Armado adicional
AS1 flect =

2
3204 mm /m

10
16

a
a

6.7 /m
13.3 /m

150 mm
75 mm

Cumple cuantía mecánica y geométrica mínima?

O.K.

Comprobación de Fisuración:
M=

Momento flector:
Según EHE-2008 Art. 49.2.4
wk = bsmesm =
b=

275.365 kNm

0.169 O.K.

=

275364778 Nmm

Anchura máxima de fisura =

0.2 mm

1.7

sm = 2c+0.2s+0.4k1(Ac,eficaz)/As =
c=
s=
k1=
=
Ac,eficaz=

127.45
40
50
0.125
16
150000

As =
esm= max value ((ss(1-k2(ssr/ss)2)/Es),(0.4ss/E)) =

mm

mm2
3204 mm2
0.000779

k2=
ss= M/(0.8.d.As) =

60000000 mm2
0.5
2
195 N/mm

d=
ssr=Mfis/(0.8dAs)=

552 mm
2
123 N/mm

Wc=

Mfis=fct,m,fl.Wc,ins=

mm

mm
mm

173788089 N.mm

( )2/3 =
fct,m = 0.30(fck)
fct,m,fl = max((1.6-h/1000)fct,m;fct,m)

2
2.90 N/mm
2
N/mm
2.90

Comprobación a Cortante: (Secciones fisuradas sin armadura de cortante)
Reacción vertical
f =

V=
1.35 Vd =

-4.487 kN/m
-6 kN/m

Vu2 =max( (0.18/c(100.1.fcv)1/3+0.15'cd).b0.d) ; (0.075/c.13/2.fcv1/2+0.15'cd).b0.d)) =
fcv =

2
30 N/mm

 = (1+ (200/d)0.5)<=2
cd =

1.602
0

1 =

0.006

307 kN/m
O.K
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Resumen de armados: Obtenido repitiendo el cálculo anterior para diversas secciones

a
desde
hasta
Armado base
10
150
0
3
Armado adicional
16
150
0
1.4
16
150
0
2.5
0
0
0
0
Armado paralelo a la pared

10
10

100
150

0
1.75

(del prefabricado)

1.75
3

1.E) Cálculo de armados en talón : (Si no hay talón saltar caso 2)
V

Sección analizada:
Acciones en sección a
(Se mide hacia la izquierda)

0 m del saliente
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Long cimentación izquierda:
Peso suelo:
Peso cimentación:
Presión suelo resultante:
3 =

0.00
0.00
0.00
0.00
218.97

m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m2

N
M
AS1 total

X positivo

Momento del peso del suelo
Momento peso cimentación
Momento presión del suelo

Momento Total:

0.000 m.kN/m
0.000 m.kN/m
0.000 m.kN/m

M=

0.000 m.kN/m

Reacción horizontal (pesos hacia la izquierda):
En este caso no se considera fuerza horizontal, del lado de la seguridad
Reacción total normal del suelo a la izquierda
Reacción horizontal de rozamiento:
Compresión en la sección analizada:

Fv soil left =

0.000 kN/m

Friction =
N=

0.000 kN/m
0.000 kN/m

M Flector posivito en el c.g. de la sección

0.000 m.kN/m

Md =

0.000 m.kN/m

Fuerza Normal:

0.000 kN/m

Nd =

0.000 kN/m

f =

C.S. al empuje
p j del agua:
g

1.35

fck =

30 N/mm2

c =

1.5

fcd =

20 N/mm2

fyk =

500 N/mm2

y =

1.15

fyd =

435 N/mm2

Definición de la Sección:
Canto:
Recubrimiento libre del acero:
fct,m,fl=max((1.6-h/1000).fct,m;fct,m) =

h=
c=

0.35 m
40 mm
2
3.62 N/mm
2
2 90 N/mm
2.90

fct,m
=0 3 fck2/3 =
ct m=0.3.f

d=
d' =
W1=bh2/6 =

0.235 m
0.115 m
3
9204167 mm

z =0
=0.8.h=
8 h=

280 mm

Según EHE-08, para ambiente IV+Qa y 50 años de vida útil, el recubrimiento ha de ser 40 mm
U0 = fcd.b.d=

4700 kN

Mf =0.8U0xf(1-0.4xf/d)=

xf =0.625d
No Necesaria Arm. Compresión
 = (1-(1-2)0.5) =
0.0000

414 m.kN

 = Md/U0.d =

0.0000

US1 = .U0+Nd
AS1 flect =
As mec min ≥W1.fct,m,fl/(z.fyd)=
AS1 geom min =0.0018b.h/2=

0 kN
2
0 mm /m
2
274 mm /m
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10 a 287 mm

2
315 mm /m



10 a 249 mm

Comprobación Fisuración:
2
AS1 fect =
524 mm /m



10

¡
#¡DIV/0!

a

150 mm

Cumple cuantía mecánica y geométrica mínima?
Momento flector
Según EHE-2008 Art. 49.2.4
wk = bsmesm =
b=

M=

0.000 kNm

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

=

Anchura máxima de fisura =

O.K.

0 Nmm

0.2 mm

1.7

4
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

sm = 2c+0.2s+0.4k1(Ac,eficaz)/As =
c=
s=
k1=
=
Ac,eficaz=

40
150
0.125
10
87500

As =
esm= max value ((ss(1-k2(ssr/ss)2)/Es),(0.4ss/E)) =

523.60 mm2
#¡DIV/0!

193.56

mm2

k2=
ss= M/(0.8.d.As) =
d=
ssr=Mfis/(0.8dAs)=

235 mm
2
751 N/mm

Mfis=fct,m.Wc,ins=

73920281 N.mm

fct,m = 0.30(fck)2/3 =
fct,m,fl = max((1.6-h/1000)fct,m;fct,m)

2
2.90 N/mm
2
N/mm
3.62

Armadura total fibra inferior talón:
2
524 mm /m
AS1 total =
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

mm

20416667 mm2
0.5
2
0 N/mm

Wc=

mm

mm
mm
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a

150 mm

Comprobación a Cortante: (Secciones fisuradas sin armadura de cortante)
Reacción Vertical
f =

V=
1.35 Vd =

0.000 kN/m
0 kN/m

Vu2 =max( (0
(0.18/
18/ c(100.
(100 1.ffcv)1/3+0.15'
+0 15 'cd).b
) b0.d)
d) ; (0
(0.075/
075/ c.
 13/2.ffcv1/2+0.15'cd).b
+0 15 'cd) b0.d))
d)) =

172 kN/m
kN/
O.K

2
30 N/mm

fcv =
0.5

 = (1+ (200/d) )<=2
cd =

1.923
0

1 =

0.002

S
GU O CASO
C SO - EMPUJE
UJ DE TIERRAS
S Y DEPÓSITO
ÓS O VACÍO
CO
SEGUNDO

13.88507446
0.16

0.65

5 kN/m2

2.65 kN/m2
0

4 55
4.55

3.2
3.9

0.6

0.25
0.35

36.28 kN/m2

0

0.4

3

0.6

0.2
0
2 A) Seguridad al Vuelco:
2.A)
Profundidad enterramiento desde base panel (z):
Ángulo de la cara exterior () =
Peso específico suelo (gm) =
Ángulo rozamiento interno (') =

3.8
91.53
18
28

m
º
kN/m3

1.59745668 rad

º

0.48869219 rad

5
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Ángulo de rozamiento terreno /muro (d) =

0º

0 rad

Sobrecarga =
Ángulo inclinación superficie terreno (i) =

2
5 kN/m
0º

0 rad

Escribir "Seleccionado" en el caso adecuado
KA=
Seleccionado

0.37139184

K0=

0.53052844

KP=

2.69448869
0 kN/m2
36.28 kN/m2
2.65 kN/m2

C
( la superficie
f
Carga Variable (en
del suelo)) =
Carga variable en la base del panel=
Carga constante =

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Empuje total suelo:
79.00 kN/m
Altura centro empuje (sobre o):
0.997 m
Momento al vuelco (respecto de o )
-78.80 m.kN/m
Nota: No se considera empuje del suelo bajo la solera interior del depósito.

Momento Estabilizante:
Del panel:
Rectánculo superior:
Parte trapecial:
Triángulo en saliente derecho:
Recntánculo en saliente:
Triángulo en saliente izquierdo:
Rectángulo en saliente izquierdo:
De la zapata
"in situ":
p
Parte rectangular:
Parte triangular:
Parte rectangular izquierda:

Pesos
(kN/m)
-2.60
-31.50
-0.12
-3.00
0.00
0.00

brazo de o
(m)
-4.00
-4.00
-3.81
-3.70
0.00
0.00

momento
(m.kN/m)
10.400
126.000
0.457
11.100
0.000
0.000

-22.50
-13.13
0.00

-1.80
-2.60
0.00

40.500
34.125
0.000

Totalal del hormigón:

-72.85

De la reacción de cubierta:

222.582

-13.89

-4.00

55.540

0 000
0.000
0.000

-4 20
-4.20
-4.20

0 000
0.000
0.000

-86.730

-3.21

278.122

Del suelo:
Sobre el saliente:
Sobre la parte in situ externa:
Se omite la pequeña parte triangular
Total momento estabilizante
C.S. al Vuelco:

v = 3.52956014

Debe ser al menos 1.8

2.B) Seguridad al Deslizamiento:
Se supone que la soelera descansa sobre el suelo (rozamiento con material granular)
Empuje Horizontal Total:
79.00 kN/m
red = 2./3 =
Ángulo de Rozamiento Interno:

30 º
20 º
Fuerza total estabilizante:
-87 kN/m
s =
C.S. Deslizamiento
0.40 Debe ser al menos 1.5
SE REQUIERE CONTRIBUCIÓN DE LA PARTE INTERIO DE LA SOLERA
2.C) Presión máxima en el suelo:
Presión en el suelo bajo la cimentación:
Ancho total de la cimentación:
Reacción vertical total en el suelo:
Momento total respecto de o:
excentricidad respecto de o :
excentricidad al c.g. de la cimentación:

4.2
-86.730
199.324
-2.298
-0.198

m
kN/m
m.kN/m
m
m

Dostribución trapecial

Si distribución triangular:

1 =
y=

2
0 kN/m
0.000 m

2
0.000 N/mm

2
0.00 kp/cm

Si distribución trapecial:

1 =
2 =

2
15 kN/m
2
26 kN/m

2
0.015 N/mm
2
0.026 N/mm

2
0.15 kp/cm
2
0.26 kp/cm

 max =

2
26 kN/m

2
0.026 N/mm

2
0.26 kp/cm

Máxima presión en el suelo:

6
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4.2

y

1
 3

2

3

1
ESTE CASO
2.D) Cálculo de armados en la fibra inferior:
Sección analizada:
Acciones en sección a

X positivo
M

0 m del saliente prefabricado

N
AS1 total
V

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Longitud restante a derecha
Peso del agua:
P
Peso
de
d solera:
l
Presión suelo resultante
3 =

3.60
0.00
-35.63
35 63
56.30
16

m
kN/m
kN/m
kN/
kN/m
kN/m2

Momento peso del agua
Momento
M
t peso de
d la
l solera
l
Momento presión suelo

Momento total:

0.000 m.kN/m
-53.625
53 625 m.kN/m
kN/
99.531 m.kN/m

M=

45.906 m.kN/m

Reacción horizontal (Pesos hacia la izquierda)
Se considera una reducción en la fuerza horizontal de compresión provocada por el rozamiento que hay a
la izquierda de la sección, según la presión del suelo resultante en esa parte.
Reacción del suelo a la izquierda de la sección considerada:

Reacción horizontal de rozamiento:
Compresión resultante en la sección analizada:
Momento flector positivo en c.g. de la sección:

12.891 kN/m

Ffriction =
N=

-4.692 kN/m
-83.691 kN/m

Md =

45.906 m.kN/m

Fuerza Normal:

Fv soil left =

68.858 m.kN/m

Nd =

-83.691 kN/m

-125.537 kN/m

C fi i t de
Coeficiente
d seguridad
id d en empuje
j terreno:
t

f =

fck =

30 N/mm2

c =

1.5

fcd =

20 N/mm2

fyk =

500 N/mm2

y =

1.15

fyd =

435 N/mm2

Canto:
Recubrimiento libre:
Steel free cover:
fct,m,fl=max((1.6-h/1000).fct,m;fct,m) =

15
1.5

h=
c=

0.6 m
40 mm
2
2.90 N/mm
2
2.90 N/mm

fct,m=0.3.fck2/3 =

d=
d' =
W1=bh2/6 =

0.555 m
0.045 m
3
51337500 mm

z =0.8.h=

480 mm

Según EHE-08, para ambiente IV+Qa y 50 años de vida útil, el recubrimiento ha de ser 40 mm

U0 = fcd.b.d=

11100 kN

Mf =0.8U0xf(1-0.4xf/d)=

xf =0.625d
No necesaria armadura compresión
 = (1-(1-2)0.5) =
0.0112

2310 m.kN

 = Md/U0.d =

0.0112

US1 = .U
 U0+Nd
AS1 flect =
As mec min ≥W1.fct,m,fl/(z.fyd)=
AS1 geom min =0.0018b.h/2=

-1
1 kN
2
-2 mm /m
2
713 mm /m
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a

110 mm

2
540 mm /m



10

a

145 mm

Armado diseñado para la Fibra Superior:



Armado base
Armado adicional
AS1 fect =

2
785 mm /m

10
10

a
a

6.7 /m
3.3 /m

150 mm
300 mm

Cumple cuantía mecánica y geométrica mínima?

O.K.

Comprobación de Fisuración:
Momento flector:

M=

45.906 kNm

=

45905597 Nmm

7
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Crack width checking regarding EHE-2008 Art. 49.2.4
wk = bsmesm =
0.087 O.K.
b=

Anchura máxima de fisura =

sm = 2c+0.2s+0.4k1(Ac,eficaz)/As =
c=
s=
k1=
=
Ac,eficaz=

195.49
40
100
0.125
10
150000

mm
mm2

k2=
ss= M/(0.8.d.As) =

60000000 mm2
0.5
2
132 N/mm

d=
ssr=Mfis/(0.8dA
/(0 8dAs)=

555 mm
2
498 N/mm

Wc=

Mfis=fct,m.Wc,ins=

mm

mm
mm

785 mm2
0.000263

As =
esm= max value ((ss(1-k2(ssr/ss)2)/Es),(0.4ss/E)) =

173788089 N.mm

fct,m = 0.30(fck)2/3 =
fct,m,fl = max((1.6-h/1000)fct,m;fct,m)
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

0.2 mm

1.7

2
2.90 N/mm
2
2.90 N/mm

Comprobación a Cortante: (Secciones fisuradas sin armadura de cortante)
Reacción vertical
f =

V=
1.35 Vd =

20.672 kN/m
28 kN/m

Vu2 =max( (0.18/c(100.1.fcv)1/3+0.15'cd).b0.d) ; (0.075/c.13/2.fcv1/2+0.15'cd).b0.d)) =

308 kN/m
O.K

2
30 N/mm

fcv =
 = (1+ (200/d)0.5)<=2
cd =

1.600
0

1 =

0.001

Resumen de armados: Obtenido repitiendo el cálculo anterior para diversas secciones

a
desde
hasta
Armado base
10
150
0
3
Armado adicional
10
300
0
2.11
0
0
0
0
0
0
0
3
Armado paralelo a la pared

10
10

100
150

0
1.75

(del prefabricado)

1.75
3

1.E) Cálculo de armados en talón : (Si no hay talón se termina aquí)
AS1 total

Sección analizada:
Acciones en sección a
(Se mide hacia la izquierda)

0 m del saliente

N
M

X positivo
V

Long cimentación izquierda:
P
Peso
suelo:
l
Peso cimentación:
Presión suelo resultante:
3 =

0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
26.50

m
kN/m
kN/
kN/m
kN/m
kN/m2

Momento
M
t del
d l peso del
d l suelo
l
Momento peso cimentación
Momento presión del suelo

Momento Total:

M=

Reacción horizontal (pesos hacia la izquierda):
Peso del hormigón + suelo a la izquierda del saliente:
Peso total:
Reacción horizontal de rozamiento:
Fuerza de tracción en la sección analizada:
Momento flector positivo al c.g. de la sección:

0.000 m.kN/m

0.000
0 000 m.kN/m
kN/
0.000 m.kN/m
0.000 m.kN/m

0.000 m.kN/m

W left corbel =

0.000 kN/m

W=
Friction =
N=

0.000 kN/m
0.000 kN/m
78.999 kN/m

Md =

0.000 m.kN/m
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Fuerza Normal:

Nd =

78.999 kN/m

C.S. al empuje del suelo:

f =

1.5

118.499 kN/m

fck =

30 N/mm2

c =

1.5

fcd =

20 N/mm2

fyk =

500 N/mm2

y =

1.15

fyd =

435 N/mm2

Definición de la Sección:
Canto:
Recubrimiento libre del acero:
fct,m,fl=max((1.6-h/1000).fct,m;fct,m) =

h=
c=

0.35 m
40 mm
2
3.62 N/mm
2
2.90 N/mm

fct,m=0.3.fck2/3 =

d=
d =
d'
W1=bh2/6 =

0.305 m
0 045 m
0.045
3
15504167 mm

z =0.8.h=

280 mm

Según EHE-08, para ambiente IV+Qa y 50 años de vida útil, el recubrimiento ha de ser 40 mm
U0 = fcd.b.d=

6100 kN

Mf =0.8U0xf(1-0.4xf/d)=

0.0000

US1 = .U0+Nd
AS1 flect =
As mec min ≥W1.fct,m,fl/(z.fyd)=
AS1 geom min =0.0018b.h/2=
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

xf =0.625d
No necesaria armadura compresión
 = (1-(1-2)0.5) =
0.0000

698 m.kN

 = Md/U0.d =

118 kN
2
273 mm /m
2
461 mm /m



10 a 289 mm



10 a 171 mm

2
315 mm /m



10 a 249 mm

Comprobación Fisuración:
2
AS1 fect =
524 mm /m



10

a

150 mm

Cumple cuantía mecánica y geométrica mínima?
M=

Momento flector
Según EHE-2008 Art. 49.2.4
wk = bsmesm =

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

b=

0.000 kNm

=

OK
O.K.

0 Nmm

Anchura máxima de fisura =

0.2 mm

1.7

sm = 2c+0.2s+0.4k1(Ac,eficaz)/As =
c=
s=
k1=
=
Ac,eficaz=

40
150
0.125
10
87500

As =
esm= max value ((ss(1-k2(ssr/ss)2)/Es),(0.4ss/E)) =

523.60 mm2
#¡DIV/0!

193.56

mm
mm2

k2=
ss= M/(0.8.d.As) =

20416667 mm2
0.5
2
N/
0 N/mm

d=
ssr=Mfis/(0.8dAs)=

305 mm
2
579 N/mm

Wc=

Mfis=fct,m.Wc,ins=

mm

mm
mm

73920281 N.mm

fct,m = 0.30(fck)2/3 =
fct,m,fl = max((1.6-h/1000)fct,m;fct,m)
Armadura total fibra superior talón:
2
AS1 total =
524 mm /m

2
2.90 N/mm
2
3.62 N/mm
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a

150 mm

Comprobación a Cortante: (Secciones fisuradas sin armadura de cortante)
Reacción Vertical
f =

V=
1.35 Vd =

0.000 kN/m
0 kN/m

Vu2 =max( (0.18/c(100.1.fcv)1/3+0.15'cd).b0.d) ; (0.075/c.13/2.fcv1/2+0.15'cd).b0.d)) =
2
30 N/mm

fcv =
0.5

 = (1+ (200/d) )<=2
cd =

1.810
0

1 =

0.002

203 kN/m
O.K

9
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Jácena en "T" pretensada para elemento de cubierta
Calculo de los armados - para el E.L.U.
Proyecto:
Cliente:
Local:
Proyectista:
Fecha:

P2018-La Ampolla
7se
La Ampolla - Tarragona
Aquilino García
19/11/2018

Ancho máximo bmax =

2.00

m

Ancho mínimo bmin =
Longitud L <
Longitud Vano Lvano =

2.00
8.25
8.05

m
m
m

bL/2 =

2.000

m

Espesor del ala hf =

0.09
0.19

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Espesor de la placa en el apoyo 1 sh=

0.26

m
m

3.00

punto de desvío

0.30

distancia entre desviadores

0.13

para cables en capas diferentes

q1

q2
Lvão

Extremo 1

Extremo 2
bmax

hf
380+hf
380
150
220

Cables de pretensado
Cables 13 en capa 1
Cables 13 en capa 2
Cables 13 en capa 3
Cables 13 en capa 4
Redondos adicionales
Eps / Ec =

pcs
2
0
0
0
pcs
1  12

5.7

Ap, i (mm 2)
200
0
0
0
As (mm 2)

cp, i (mm)
50
100
150
200
cs (mm)

113

cp (m)
0.050

40

Cálculo del ancho eficaz de la losa de compresión be según EHE-08 - artículo nº 18.2.1
be= b0 + L0 / 5 =0,15+6,8/5 =

1.51

m

Ac =

0.2062

m2

Aid =

0.2071

cg =

0.349

cid =

0.348

Iid =

m2

Ic =

0.003232

m
m4

W c, inferior=

0.009262

m3

W id, inferior=

m
4
0.0033157 m
3
0.0095385 m

W c, superior=

0.026704

m3

W id,superior =

3
0.0270909 m

Peso propio
g1 = (0,185 * 0,38 + bmax * hf) * 24 =

6.01

kN/m

g2 = (0,185 * 0,38 + bmin * hf) * 24 =

6.01

kN/m

5.32

tonnes

G = (g1 + g2) / 2 * L =

53.2
kN
2
2
Mg < g2 * Lvão / 8 + 0,064 (g1 - g2) * Lvão =

=

48.7

kNm
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En los puntos de elevacion vamos poner 2 piezas resistentes a:
Pieza:
Halfen Frimeda TPA-FA
5.0
ton.

4.3

toneladas

Carga permanente sobre cubierta
Carga permanente. pperm =
0.00

kN/m 2

Carga variable sobre cubierta
Carga variable pvar =
2.0

pp1,k = bmax * pperm =

0.00

kN/m

pv1,k = bmax * pvar =

4.00

kN/m

pp2,k = bmin * pperm =

0.00

kN/m

pv2,k = bmin * pvar =

4.00

kN/m

kN/m 2

Cargas concentradas

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P=

0

kN

Coeficiente parcial de seguridad para ELU
Q,ELU =
G,ELU =
1.35

1.50

q1,d =G,ELU * (g1 + pp1,k) + Q,ELU * pv1,k =

14.11

kN/m

q2,d =G,ELU * (g2 + pp2,k) + Q,ELU * pv2,k =

14.11

kN/m

V1,d = q2,d * Lvão / 2 + (q1,d - q2,d) Lvão / 3 =
56.8
kN
Apunte:
poner este valor en el calculo del losa de fondo en la hoja de cálculo de los paneles.
V2,d = q2,d * Lvão / 2 + (q1,d - q2,d) Lvão / 6 =
56.8
kN
2

2

Md,max < q2,d * Lvão / 8 + 0,064 (q1,d - q2,d) * Lvão =

114.3

Coeficiente parcial de seguridad para ELS
Q,ELU =
G,ELU =
1.00

0.00

q1,d =G,ELU * (g1 + pp1,k) + Q,ELU * pv1,k =

6.01

kN/m

q2,d =G,ELU * (g2 + pp2,k) + Q,ELU * pv2,k =

6.01

kN/m

kNm

V1,d = q2,d * Lvano / 2 + (q1,d - q2,d) Lvano / 3 =
24.2
kN
Apunte:
poner este valor en el cálculo de la solera en la hoja de cálculo de paneles.
V2,d = q2,d * Lvano / 2 + (q1,d - q2,d) Lvano / 6 =
24.2
kN
2

2

Md,max < q2,d * Lvano / 8 + 0,064 (q1,d - q2,d) * Lvano =

48.7

kNm

Reacciones para el E.L.U. durante el montaje:
Reacciones durante el montaje con mitad de las cubiertas colocadas, caso de máximo momento
Apunte:
Colocar a carga permanente y variable a cero y quitar V1d y V2d
R1 =
44
KN
R2 =
44
KN

Coeficiente parcial de seguridad para ELS
G,ELS =
Q,ELS =
1.00

1.00

q1,k = G,ELS * (g1 + pp1,k) + Q,ELS * pv1,k =

10.01

kN/m

10.01

kN/m

q2,k = G,ELS * (g2 + pp2,k) + Q,ELS * pv2,k =
2

2

Mk,max < q2,k * Lvão / 8 + 0,064 (q1,k - q2,k) * Lvão =
2

2

Mq-p,max < q2,q-p * Lvão / 8 + 0,064 (q1,q-p - q2,q-p ) * Lvão =
Estado límite de servicio - ELS
Se comprueban las tensiones con los cables anteriores
As =
P0 =
130
kN/cabo
Perdas diferidas p, c+s+r =
228
MPa
Poo =
107.2
kN/cabo

100

81.1

kNm

48.7

kNm

mm 2 /cabo

Poo =
214.4
kN
eP =
0.298
m
Tensiones en la mitad del vano debidas al pretensado después de pérdidas diferidas
c, superior, oo =
1.32
MPa
c, inferior, oo =
-7.72
MPa
Tensiones a medio vano debidas a Mk =
c, superior =

-3.04

MPa

c, inferior =

8.75

MPa

81.1

kNm

11
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Tensiones debidas por el pretensado y la carga característica
c, superior =
-1.72
MPa
c, inferior =

1.03

MPa

Tensiones debidas al pretensado y a la carga permanente (carga cuasi-permanente)
c, superior =
-0.48
MPa
No se debe de sobrepasar la descompresión en la fibra inferior
c, inferior =
Apunte:

-2.62

MPa

según EN 1992-1-1, tabla 7.1N, la tracción aparece en color rojo

Hormigón C40/50 (HA-40) la tracc máx es Fctm =

Tensiones a distancia "a" del apoyo 1 =
Mk, a =
14.6
kNm
Valores de la sección a la distancia "a" del apoyo 1
Ancho b =
2.00
m

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Ac =

0.2503

m2

Aid =

0.2512

Mpa

4.1

m

m2

cg =

0.362

Ic =

0.003472

m
m4

Iid =

W c, inferior=

0.009581

m3

W id, inferior=

0.361
m
4
0.0035632 m
3
0.0098651 m

0.032255

m3

W id, superior =

3
0.0327481 m

W c, superior=

cid =

3.4

eP =
0.392
m
Tensiones debidas al pretensado después de pérdidas diferidas
c, superior, oo =
1.71
MPa
c, inferior, oo =

-9.37

MPa

Tensiones debidas al pretensado y a la carga permanente (carga cuasi-permanente)
c, superior =
1.27
MPa
c, inferior =

-7.89

MPa

Clase de exposición:
IV
wmax para la combinación frecuente
Descompresión
Descompresión para la combinación cuasi-permanente
Min recubrimiento para los estribos = 25 + 5 = 30 mm. Tabla 4.4N y nota 4.3N
Min recubrimiento para los cables = 35 + 5 = 40 mm.
Tensiones durante desmoldeo y manipulación
Tensiones después de cortar los cables
En el extremo 1
Longitud de transferencia para los cables =
La sección crítica es el punto de desvío =
Ancho en el punto de desvío =
2.00
Ac =

0.2503

m2

Aid =

0.74
2.72
m
0.2512

cid =

m
m desde extremo del nervio

m2

cg =

0.362

Ic =

0.003472

m
m4

Iid =

W c, inferior=

0.009581

m3

W id, inferior=

0.361
m
4
0.0035632 m
3
0.0098651 m

W c,superior=

0.032255

m3

W id, superior =

3
0.0327481 m

P0 =

260
kN
eP =
0.311
m
Reacción en apoyo por el peso propio =
Momento debido al peso propio Mg =

24.2
52.9

c, superior = - P0 /Aid + (P0 eP)/W id, superior - Mg /W id, superior =
c, inferior = - P0 /Aid - (P0 eP)/W id, inferior + Mg /W id, inferior =
fck (desmoldagem) > c / 0,6 =

6.5

MPa

kN
kNm
-0.18

MPa

-3.87
fck, cubo en desmoldeo >

MPa
8

MPa
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Armado de tracción en la fibra superior del panel:
xt = c, top /(c, superior + c, inferior ) * (0,38+hf) =
Fct = b xtc, top /2 =

0.00

fst =

200

As =

0

kN

MPa
m2
=

0

En el extremo 2
La sección crítica es el la longitud de transferencia =
Ancho b en la sección crítica =
2.00
Ac =

0.2503

m2

Aid =

2

=

0.0

0.74

varões 

8

m del apoyo temporal

m
0.2512

m2

cg =

0.362
0.003472

m
m4

Iid =

W c, inferior=

0.009581

m3

W id, inferior=

0.361
m
4
0.0035632 m
3
0.0098651 m

0.032255

m3

W id, superior =

3
0.0327481 m

260

kN

P0 =

cid =

mm

Ic =
W c,superior=

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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(debido al pretensado)
-0.023
m

eP =
0.311
m
Reacción en el apoyo por el peso propio =
Momento debido al peso propio Mg =

24.2
14.95

kN
kNm

c, superior = - P0 /Aid + (P0 eP)/W id, superior - Mg /W id, superior =

0.98

MPa

c, inferior = - P0 /Aid - (P0 eP)/W id, inferior + Mg /W id, inferior =

-7.72

MPa

Tensiones al desmoldar y elevar
1 enganche aprox a1 =

1.5
m del extremo 1
1enganche aprox a2 =
1.5
m del extremo 2
Apunte:
la pieza de elevacion del extremo a1 poner 1,50m para transporte en camión (toldo)
con cubiertas cortas esta distancia puede reducirse
Las tensiones se comprueban en el enganche, a2 m del extremo 2.
Ancho b en el enganche =
2.00
m
Ac =

0.2503

m2

Aid =

0.2512

cg =

0.362

cid =

0.361

Iid =

m2

Ic =

0.003472

m
m4

W c, inferior=

0.009581

m3

W id, inferior=

m
4
0.0035632 m
3
0.0098651 m

W c, superior=

0.032255

m3

W id, superior =

3
0.0327481 m

Mg =
P0 =
eP =
c, superior

-6.76
260

kNm
kN

0.311
m
= - P0 /Aid + (P0 eP)/W id, superior + Mg /W id, superior =

c, inferior = - P0 /Aid - (P0 eP)/W id, inferior - Mg /W id, inferior =

1.64

MPa

-9.92

MPa

Armado de tracción en la fibra superior del panel: (debidoa la elevacion/manipulación de la pieza)
xt = c, superior /(c, superior + c, inferior ) * (0,38+hf) =
0.07
m
Fct =

110

fst =

200

As =

kN

MPa
2
=
0.00054804 m

5.48

cm2

4 8 +
12

Armados considerados:

3.1
longitud

extra
5.0

m

4  con 5m
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Si c, superior excede la tracción admisible del hormigón, se debe de comprobar la tensión para
la sección fisurada con los armados elegidos arriba
Se supone xcr =
0.274
m desde abajo
Acr =

0.0632

ccr =

0.1851

m2

xcr

m
4
0.000903028 m

Icr =
c =

-12.71

MPa

s =

109

MPa

xcr =

0.274

m

fck cilindro (desmolde) > c / 0,6 =
Apunte:

21.2

MPa

fck,cubo (desmolde)>

25

MPa

Se fck cubo maior que (40MPa) colocar tubo de plástico para evitar compressões excessivas

Si fck,cubo (desmolde) no se alcanza en un ciclo de hormigonado de 24 horas, se debe de reducir
la tensión de compresión inferior. Esto se puede conseguir, por ejemplo, no adhiriendo
algunos cables desde el extremo 2 hasta el enganche

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Apunte:

Se fck cubo for menor que o admissivel (40MPa) passar para a análise do transporte (linha282)

Comprobación de tensiones en la sección recta con la siguiente configuración de cables:
Apunte:
Indicacion de los tendones que no van quedar totalmente aderentes al hormigon
cpi (mm)
cp (m)
Capa
cable
1

2

50

2
3

0
0

100
150

P0 =

0.05

eP =

260

kN

0.311

m

c, superior = - P0 /Aid + (P0 eP)/W id, superior + Mg /W id, superior =

1.64

MPa

c, inferior = - P0 /Aid - (P0 eP)/W id, inferior - Mg /W id, inferior =

-9.92

MPa

Armado de tracción en la cara superior del panel:
xt = c, superior /(c, superior + c, inferior ) * (0,38+hf) =
Fct =

110

fst =

200

As =

0.07

m

kN

MPa
2
=
0.00054804 m

5.48

cm

2

4 8 +

3.1

extra

12
comprimento
Si c, superior excede la tracción admisible del hormigón, se debe de comprobar la tensión para
la sección fisurada con los armados elegidos arriba
Se supone xcr =
0.274
m desde abajo
Acr =
ccr =
Icr =
c =

0.0632

m

25

MPa

fyk =

500

MPa

s =

1.15

m2

xcr

0.1851
m
4
0.000903028 m
-12.71

MPa

s =

109

MPa

xcr =

0.274

m

fck cilindro (desmolde) > c / 0,6 =
MELU = -0,8 d As fst =
Mg =

5.0

-6.76

21.2
-82.0

kNm

MPa

fck,cubo (desmolde)>

donde fst = fyk/s

kNm

Comprobación de longitud potencial de despegado de cables en el extremo 2
Se supone un despegado para a3 =
0.00
m del extremo 2
Apunte:
Indicacion de la longitud de los cables que no van quedar adheridos al hormigón
Con b en el punto de comprobación a3 =
2.00
m
Ac =

0.2503

m2

Aid =

0.2512

cg =

0.362

cid =

0.361

Ic =

0.003472

m
m4

Iid =

m2

m
4
0.0035632 m

14
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

W c, inferior=
W c,superior=
Mg (a3) =

0.009581
0.032255
-36.27

P0 =
eP =

m3
m

W id, inferior=

3

W id, superior =

3
0.0098651 m
3
0.0327481 m

kNm

260

kN

0.311

m

c, superior = - P0 /Aid + (P0 eP)/W id, superior - Mg(a3) /W id, superior =
c, inferior = - P0 /Aid - (P0 eP)/W id, inferior + Mg(a3) /W id, inferior =

0.33

MPa

-5.56
(desmolde)>

MPa

fck,cubo
fck cilindro (desmolde) > c / 0,6 =
9.3
MPa
El valor calculado de fck, cubo (desmolde) solo es válido si c, top < tracción admisible del hormigón

11

MPa

Se supone que el despegado se realiza de forma que c, superior < tracción admisible del hormigón
Tensiones durante el transporte:
Apoyo en a1 =
1.5

m del extremo 1

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Apoyo en a2 =
1.5
m del extremo 2
Apunte:
en la pieza de elevacion del extremo a1 poner1,50m debido al transporte en camión (toldo)
Se comprueban las tensiones en el punto de apoyo, a1 m del extremo 1.
Ancho b en el apoyo =
2.00
m
Ac =

0.2503

m2

Aid =

m2

cg =

0.362

Ic =

0.003472

m
m4

Iid =

W c, inferior=

0.009581

m3

W id, inferior=

0.361
m
4
0.0035632 m
3
0.0098651 m

0.032255

m3

W id, superior =

3
0.0327481 m

W c, superior=
Mg =

-8.45

P0 =

260

kN

0.171

m

eP =

cid =

0.2512

kNm

c, superior = - P0 /Aid + (P0 eP)/W id, superior + Mg /W id, superior =

0.58

MPa

c, inferior = - P0 /Aid - (P0 eP)/W id, inferior - Mg /W id, inferior =

-6.40

MPa

-2.3

extra

Armado de tracción en la fibra superior del panel:
xt = c, superior /(c, superior + c, inferior ) * (0,38+hf) =
Fct =
fst =
As =

18

0.03

m

kN

200
MPa
2
=
9.22159E-05 m

0.92

cm2

7 8 +
12

Armado considerado:

4.0

m

13

MPa

fyk =

500

MPa

s =

1.15

comprimento

0  com 4m

Si c, superior supera la tracción admisible del hormigón, se deben de recalcular las tensiones para
la sección fisurada con el armado elegido arriba
Se supone xcr =
0.404
m desde abajo
Acr =
ccr =
Icr =
c =

0.1330

m2

xcr

0.2781
m
4
0.002014953 m
-6.28

s =

6

xcr =

0.404

MPa
MPa
m

fck (transporte) > c / 0,6 =
MELU = -0,8 d As fst =
Mg =

-8.45

10.7
-13.8
kNm

kNm

MPa

fck,cubo (transporte)>

donde fst = fyk/s
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Se comprueban las tensiones en el apoyo, a2 m desde el extremo 2.
Ancho b en el apoyo =
2.00
m
Ac =

0.2503

m2

Aid =

0.2512

cg =

0.362

Ic =

0.003472

m
m4

Iid =

W c, inferior=

0.009581

m3

W id, inferior=

0.361
m
4
0.0035632 m
3
0.0098651 m

0.032255

m3

W id, superior =

3
0.0327481 m

W c, superior=
Mg =

-8.4

kNm

P0 =

260

kN

cP =

0.1

m

cid =

eP =

0.261

m

c, superior = - P0 /Aid + (P0 eP)/W id, superior + Mg /W id, superior =

1.30

MPa

c, inferior = - P0 /Aid - (P0 eP)/W id, inferior - Mg /W id, inferior =

-8.78

MPa

Armado a tracción en la fibra superior del panel:
xt = c, superior /(c, top + c, inferior ) * (0,38+hf) =
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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m2

Fct =

78

fst =

200

As =

0.06

m

kN

MPa
2
=
0.000392381 m

cm

3.92

4 8 +

2

12

extra

1.7
comprimento

5.0

m

21

MPa

Armado considerado:
4  com 5m
Si c, superior supera la tracción admisible en el hormigón, se deben de controlar las tensiones para
la sección fisurada armada con las armaduras arriba indicadas
Se supone xcr =
0.290
m desde abajo.
Acr =

0.0649

ccr =

0.1824

Icr =

m2

c =

-10.81

s =

78

xcr =

0.290

MPa
MPa
m

fck (transporte) > c / 0,6 =

18.0

Estado límite Último
b=
1.369
fck =
45
c =
1.50

m
MPa

cu =

3.5

por mil

fpk =

1860

fp0,1k =

fck,cubo (transporte)>

cu
x

Fc

0,8x

z

MPa

1600

MPa

Esk =

MPa
MPa
MPa

fyk =

500

MPa

s =

1.15

(NDP)

ud =

0.02

(NDP)

uk =

0.022

(NDP)

oo

MPa

(NDP)

1300
1072
195000

0 =

xcr

m
4
0.000800771 m

s

Fs


fpk/s = 1617
fpd = fp0,1k/s = 1391

Esk

Fc =fck /c Ac
Fs =s /s As
Se asume x
cAc =
Fc =

fpd /Ep

11.15
4.46

mm
mm

366

kN

ud

uk



(o/oo )

Curva tensión-deformación para cable, fig3.10
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iPoo +si
0.13384
0.11814
0.10245
0.08675
0.13148

Capa nº
1
2
3
4
redondos
Fsi =

366

si (MPa)
1584
1584
1584
1584
435

Fsi (kN)
zi (mm) Fsi zi (kNm)
317
416
131.7
0
366
0.0
0
316
0.0
0
266
0.0
49
426
20.9
366
152.6
kN. Comprobar que Fsi = Fc . Si no dar un nuevo valor a x.

MELU = Fsi * zi =

152.6

MEd =

kNm

114.3

kNm

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Capacidad última a momento a una distancia "a" del apoyo 1
a=
4.1
m
Md, a =
114.2
kNm
Com b =
2.00
m
Se supone x =
7.63
mm
cAc =
3.052
mm
Fc =
366
kN
iPoo +si
0.15918
0.14348
0.12779
0.11209
0.19375

Capa nº.
1
2
3
4
Redondos

Fsi =

si (MPa)
1584
1584
1584
1584
435

Fsi (kN)
317
0
0
0
49
366

zi (mm)
496
446
396
346
427

Fsi zi (kNm)
157.2
0.0
0.0
0.0
21.0
178.2

kN. Comprovar que Fsi = Fc . Caso contrário dar novo valor a x.

366

MELU = Fsi * zi =

178.2

MEd =

kNm

114.2

kNm

Capacidad a cortante de la sección de hormigón en el extremo 1
Ancho b en el extremo 1 =
2.00
m
m2
Ac =
0.2503
cg =
0.373
m
4
Ic =
0.003821 m
W c, inferior=

0.010241

m3

W c, superior=

0.039457

m3

VRd, c = (0,18/c k(100 1 fck)1/3 + 0,15cp) bw d
1/2
k = 1+ (200/d) =
bw = (0,15+0,22)/2 =
d=
1 = As / bw d <0,02 =

1.69
0.185
0.424
0.0040

cp = NEd/Ac <0,2 fcd=

0.86

VRd, c =

51.63

kN

(6.2a)

m
m
MPa
VEd =

56.8

kN

VRd, c, min = (vmin + 0,15 cp) bw d
vmin = 0,035 k

3/2

1/2

fck

VRd, c, min =

(6.2b)

=

50.39

Si ambos VRd,c y VRd,c, min

0.51
kN
aparecen en rojo entonces es necesario armado de cortante, de lo contrario no

Armado de cortante (esfuerzo transverso):
VRd, s = (Asw / s) z fywd cot
Vtd = Poo sin =

19.9

(6.8)

kN

 es el ángulo de elevación de los cables en el extremo 1 = arctan

VRd, s + Vtd > VEd =
VRd, s > VEd - Vtd =
fywk =
1 < cot< 2,5

500

56.8

kN

36.9

kN

MPa
cot =

(

280

/

3000

)

=

0.0931

2.00
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VRd, max = cw bw z  1 fcd /(cot + tan) =

422

kN

(6.9)

cw =

1.01
 1 = 0,6(1-fck /250) =

(6.11)
0.492

(6.6N)

Estribos 
Asw / s =
0.000111207 m / m
Armado de cortante necesario en una longitud de
2

Armado considerado:

Estribos 

6

6

at c/c
0.37

m

0.30

m

at c/c

0.51

m

com

2m

Capacidad a cortante de la sección de hormigón en el extremo 2
Ancho b en el extremo 2 =
2.00
m
m2
Ac =
0.2503
cg =

0.373

Ic =

0.003821

m
m4

W c, inferior=

0.010241

m3

W c, superior=

0.039457

m3

cp = NEd/Ac <0,2 fcd=

6.00

MPa
VEd =

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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VRd, c =

112.09
kN
56.8
Si Vrd, c aparece en rojo, se necesita armado de cortante, si no, no

Si es necesaria armadura de cortante entonces
VRd, s = (Asw / s) z fywd cot > VEd =
Asw / s =

Estribos 

2
0.000171306 m / m

Armado adoptado:

Estribos 

Cortante máximo permitido:
VEd < 0,5 bw d  fcd =

56.8

6

578

6
at c/c

kN

kN
at c/c

0.33

m

0.30

kN

Armado mínimo de cortante:

w = Asw / s bw sin
w, min = 0,08 (fck)

1/2

(9.4)
/ fyk =

0.00107331
2
0.00019856 m / m

(Asw /s)min = w, min bw sin=
sl, max = 0,75 d (1+cot) =

318
El armado mínimo de cortante son estribos con As =

Armado adoptado:

(9.5N)

Estribos 

6

mm

(9.6N)
29.8

at c/c

Cortante entre alas y alma de la sección T
vEd = Fd /(hf * x =
1.66
MPa
x =
2.01
m
hf =
0.09
m
Fd = (Md - 0)/z =
300
kN

mm 2 at c/c =

300
mm
aprox. estribos  6 c/c 300 mm

0.30

(6.20)

Asf fyd /sf > vEd hf / cotf
1 < cotf< 2,0
Asf /sf >

cotf =
2
m
/m
0.000129532

2.00

vEd <  fcd sinf cosf =

14.76

MPa

(6.22)

Flexión transversal:
q

lf
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qd = G, ULS * hf * 24 + Q, ULS * p =

5.92

lf, max = bmax / 2 =

1.00

m

lf, L/2 = bL/2 =

1.00

m

Md, max =

2.96

kNm/m

2
m = Md /1,0 d fcd =

0.0394

As, max = Md /d(1-/2)fst =
Md, L/2 =

 = 1 - (1-2m)1/2 =
0.000139

2.96

0.0403

m2/m

kNm/m

2
m = Md /1,0 d fcd =

0.0394

 = 1 - (1-2m)1/2 =

As, L/2 = Md /d(1-/2)fst =

0.000139

m2/m

Combinación de cortante y flexión
Armado transversal del ala
As, max > max(Asf/sf ; 0,5 Asf/sf + As, max ) =

0.000204

m2/m

0.000204

m2/m

As, L/2 > max(Asf/sf ; 0,5 Asf/sf + As, L/2 ) =

0.0403

(desde el extremo 1 hasta centro de vano)
(desde centro de vano a extremo 2)
a
As
2
130
0.000217 m /m
130
0.000217 m2/m



Armado transversal adoptado hasta medio-vano (tipo)=
Armado transversal adoptado después del medio-vano=
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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kN/m 2

6
6

Armado longitudinal (tipo) con c/c<3,5 hf =(20% armado de distribuicion)




a

APOYOS:
Apoyo 1 con Vd =

56.8

315

< 450

2

As = 0.000094 m /m

300

kN

e2
e1

As, 1

hs

Vd

hs =

0.19
A1.1 = Vd / (sin45 * fst) =

A1,1
A1.2

m

2
=
0.000185 m
1.85
A1.1 es el armado de suspensión para la reacción en apoyo
o

cm2

e2 =( 0,185 - 0,05) + 0,05 + 0,38 = 0,565 m
M2 = Vd * e2 =
bef =
2
m = M2 / b d fcd =

A1.2 = M2 /d (1 - /2) fst =
A1.1 +

A1.2 =

32.1

kNm

1.20

m

d = 0,38 + hf - 0,12=
 = 1 - (1 - 2 m)1/2 =

0.0059
2
0.0001898 m
cm2
3.75

=

1.90

m

cm2

1 estribo 

(

0.39
0.0059

12

As =

.+ 1 estribo 

4.52 cm

2

12

)

e1 = (0,185 - 0,05) + 0,05 + 0,05 = 0,235 m
M1 = Vd * e1 =

13.35

kNm

bef =

1.20

m

2

m = M1 / b d fcd =
As,1 = M1 /d (1 - /2) fst =

0.0165
2
0.0002064 m

d = h1 - 0,04 =
 = 1 - (1 - 2 m)1/2 =
=

2.06

cm2

0.15

m

0.0166
2 estribos 

12
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bef

Apunte:
Apunte:

As =

1  12, A1.2

As =

2 12, As, 1

As =

considerar armado minimo 12

Cortante en el apoyo del ala
Capacidad a cortante del hormigón
(EN 1992-1-1:2004)
VRd, c = (0,18/c k (100 1 fck)1/3 + 0,15cp) bw d

(6.2.a)

VRd, c, min = (vmin + 0,15cp) bw d

(6.2.b)

k = 1 + (200/d) <2=
1 = As,1 /bw d <0,02=
cp =

2
0.0011

0.20

MPa

VRd, c =
vmin = 0,035 k

2.26
cm2
2.26
cm2
4.52
cm2

el número de ramos esta considerado en las fórmulas

1/2

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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1  12, A1.1

80.0
3/2

1/2

fck

=

VRd, c, min =
Si ambos VRd,c and VRd,c, min

VEd =

kN
0.6641

56.8

kN

MPa

119.5
kN
aparecen en rojo, es necesario armado de cortante, si no, no

Si es necesario armado de cortante aquí, se recomienda aumentar el canto hs con 30 mm como primera opción

Cortante máximo permitido
VEd < 0,5 bw d  fcd =

1328.4

kN

Si es necesaria armadura de cortante, entonces
o
Se elige armado de cortante inclinado con  = 45 y cot  = 1
VRd, s = (Asw/s) z fywd (cot + cot) sin
2
0.0006843 m /m =

Asw/s = VRd, s / z fywd (cot + cot) sin =
VRd, max = cw bw z  1 fcd (cot + cot) /(1 + cot ) =
2

cw =

2391

6.84

2

cm /m

kN

1

Armado considerado (si necesario)=
6  10
Apunte:
Esto es un armado extra adjacente con 6 estribos - dividir por el número de ramos (12)
Confirmar la distribución de carga transversal sobre bef =

1.20

m

VEd

qd
qd, tr = VEd / bef =

47.33
2

Md, tr = qd (bef /2) /2 =
b=
0.5
2
m = Md, tr /b d fcd =
As, tr = Md, tr /d (1 - /2) fst =

kN/m

8.52
kNm
m, d = h1 - 0,05 =
0.14
 = 1 - (1-2m)1/2 =
0.0290
2
0.00014204 m

=

m
0.0294
1.42

cm2
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Armado a poner (tipo):

2  10 +

3  12

As =

4.97

cm2

2  10 c 300, L=2400
3  12 c 150, L= 2400

0  10

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Apoyo 2 con Vd =

56.8

kN
A4

A2
Vd

A1
2
0.000185 m

A3

A1=Vd/(sin(45o) * fst) =
Armado a colocar:
M2 = Vd * 0,25 =
b=
0.25
2
m = M2 / b d fcd =

12
14.2
kNm
m,
d = 0,24 - 0,04 =
0.0524

A2 = M2 / d (1 - /2) fst =
Armado a colocar:

0.000177
12

cm2
1.85
As =
2.26

=

1 estribo 

1 estribo 

0.19
 = 1 - (1 - 2m)1/2 =
m2

=

1.77
2.26

As =

cm2
m
0.0539
cm2
cm2

A3 = 3 estribos  10 c 100
Armado (tipo)
Apunte:

en los casos que no tenemos una seccion deste tipo dobrar apenas los armaduros inferiores para arriba
En esto caso tenemos una seccion deste tipo - tenemos 3 pilares a suportar una losa circular

Capacidad a cortante de la sección reducida
bw =
0.21
m, d =
0.20

m

1/3
VRd, c = (0,18/c k (100 1 fck) + 0,15cp) bw d

VRd, c, min = (vmin + 0,15cp) bw d
k = 1+(200/d)1/2 <2 =
1 = A2 / bw d =
VRd, c =

0.0269
1/2
3/2
vmin = 0,035 k fck =

2
0.0042
MN

cp =

=

VRd, c, min =

27.9

kN

VEd < 0,5 bw d  fcd =

310

kN

26.9

kN

0.664

MPa

0
VEd =

56.8

Se necesita armado de cortante y se eligen estribos verticales con cot =
VRd, s = (Asw / s) z fywd cot
2
cm2/m
A4 = Asw /s = 0.000725671 m /m =
7.26
VRd, max = cw bw z  1 fcd /(cot + tan) =

279

kN

1.0

kN

cw =

1.00
 1 = 0,6(1-fck /250) =
Armado a colocar:

0.492
4 estribo 

12

As =

9.04

cm2
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Flechas
1.
Flecha instantánea durante el almacenaje
1.1
Debido al pretensado
 = - P0 eP L2 / 8 Eck Ic =
-0.006
P0 =
260
kN
eP =
L=
Eck =

0.298
8.05
35000

m

=

mm

m
m
MPa
m4

Ic =
0.003232
1.2
Debida al peso propio
 = 5 g2 L4 / 384 Eck Ic + 0,0065 (g1 - g2) L4 / Eck Ic =

1.

-6

0.003

Flecha instantánea durante el almacenaje =

-3

m

=

3

mm

=

6

mm

-5

mm

0

mm

mm

2.
Incremento de la flecha en almacenaje debido a la relajación del hormigón
Sea c =
1

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Ec = Eck /(1 +) =

17500
MPa
P = 0,95 P0 =
247
kN
2.1
Debido al pretensado
2
 = - P eP L / 8 Ec Ic =
-0.011
2.2
Debido al peso propio
4
4
 = 5 g2 L / 384 Ec Ic + 0,0065 (g1 - g2) L / Ec Ic =
2.

m

=

-11
0.006

mm
m

Flecha incrementada en el almacenaje debido a la relajación del hormigón =

3.
Flecha instantanea debida a la carga soportada
4
4
 = 5 p2 L / 384 Eck Ic + 0,0065 (p1 - p2) L / Eck Ic =

0.000

m

=

4.
Flecha diferida debida al pretensado, peso propio y carga impuesta
Sea c, oo =
2
Ec = Eck /(1 +) =

11667

MPa

Poo =

214.4
kN
2
4
4
 = -Poo eP L / 8 Ec Ic + 5 (g2 + p2) L / 384 Ec Ic + 0,0065 ((g1 + p1) - (g2 + p2)) L / Ec Ic=
=
-0.005
m =
-5
mm
/L=
-0.0006
´=
1/
-1611
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Jácena para apoyo de las cubiertas

Proyecto:
Cliente:
Local:

P2018-La Ampolla
7se
La Ampolla - Tarragona
Proyectista: Aquilino García
Fecha:
01/10/2014

Las jácenas intermedias prefabricadas se apoyan en los capiteles de los pilares, fijándose
provisionalmente con dos pernos roscados, y se hormigona in situ un nudo sobre la cabeza del pilar. El
modelo de cálculo empleado supone una viga contínua con vanos alternos, en donde la capacidad a
flexión sobre el nudo in situ se limita de acuerdo con la armadura dispuesta en dicho nudo. El
diagrama de flectores empleado es de la forma siguiente:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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L

Mapoyo

Mvano
Distancia entre apoyos = L =
Ancho de la jácena b =
Altura de la jácena h =
E.L.U.-V2,d /b cubierta = q =

4.70
0.40
0.50
28

m
m
m
kN/m

63

kN/m

E.L.U. Fuerzas de la sección:
qd = 1,35 * b * h * 24 + 2 . q =

Nota: En el cálculos de momentos flectores se considera que existe continidad de momentos en el
nudo hormigonada sobre los apoyos, pero se limita el valor del momento negativo al correspondiente a
la armadura de continidad dispuesta (4 redondos de 12mm)
Armado superior de la jácena.
Md, apoyo =
-85
kNm
M=
85
kNm
b=
0.40
m
fccd =
26.7
MPa
2
m = M / b d fccd =
0.0393
As = M / d (1 - /2) fst =

Armado inferior de la jácena.
Md, vano = qd * (Lvano )2 / 8 - Md,apoyo=
M=
90
kNm
b=
0.40
m
fccd =
26.7
MPa
2
m = M / b d fccd =
0.0415
As = M / d (1 - /2) fst =

d=
0.450
fst =
435
1/2
 = 1 - (1 - 2m) =
0.000443

m2 =

90

kNm

d=
0.450
fst =
435
 = 1 - (1 - 2m)1/2 =
0.000468

Resistencia al esfuerzo cortante
Vd = qd * L / 2 =
VRd, ct = (0,18/c *k(100 1 fck)

1/3

149
- 0,15cp) bw d

VRd, ct, min = (0,4fctd - 0,15cp) bw d
c = 1,5; k = 1+ (200/d)

1/2

=

m2 =

m
MPa
0.0401
4.43

cm2

3.9

Armado adoptado: 4

m
MPa
0.0424
4.68

cm2

1.5

Armado adoptado: 5

kN
(6.2.a)
(6.2.b)

1.67
23
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1 = As / bw d =
VRd,ct =

0.0026

0.0786

MN

fck =

=

VRd, ct min=
0.1202 MN =
Necesario armado al esfuerzo cortante.

40

fctd =

MPa

79

kN

<

149 kN

120

kN

<

149 kN

1.67 MPa

Armado de cortante
cot  = 1,0
VRd, sy = (Asw /s) z fywd cot
VRd, max = bw z  fcd / (cot + tan)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,504
Estribos 
8
//
2
m
/
m
Asw / s =
0.0010053
VRd, sy =
0.1771 MN
=
VRd, max =
1.0900 MN
=
Máximo armado cortante permitido
Asw, max fywd / bw s < 0,5 fcd

100
10.05

Asw, max / s < 0,5 fcd bw / fywd =

cm2/m

177.1

kN

>

149 kN

1090.0

kN

>

149 kN

0.0062

m2/m =

61.87

cm2/m

> 10.1

Control de fisuración por tracción según EHE-08 - artículo nº 49.2.3
E.L.S. Fuerzas de la sección:
12
29

E.L.S.-V2,d /b cubierta = q =

qd = 1,00 * b * h * 24 + 2 . q =

kN/m
kN/m

Control de fisuración sobre el apoyo
Mk, apoyo =
M=
b=
fccd =

-48
48
48
0.40
26.7
m = M / b d2 fccd =

kNm
kNm
m
MPa
0.0222

As = M / d (1 - /2) fst =
Mk, apoyo =

48

d=
0.45
fst =
240
 = 1 - (1 - 2m)1/2 =
0.000449

m2 =

m
MPa
0.0224
4.49

cm2

4.0



kNm

wk < wmax
donde:
wk - Abertura característica de fisura
wmáx - Abertura máxima de fisura definida en la tabla 5.1.1.2
wmáx =

0.2

(hormigón armado, clase de exposición - IV)

mm

Cálculo da Abertura característica de fisura = wk
fck =

40

N/mm2

c =

1.5

fcd =

27

N/mm2

fyk =

500

N/mm2

y =

1.15

fyd =

435

N/mm2

Canto =
Recubrimiento (desde el centro de la barra) =
Canto útil=
Ancho =
AS=

452

mm 2

=

4

h=
d' =
d=
b=

0.50
0.04
0.46
0.4
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m
m
m
m
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La abertura caracteristica de fisura se calculará mediante la siguiente expresión:

wk = bsmesm

=

0.162

>

0.2

mm

O.K.

donde:
b=

1.7

sm = 2c+0.2s+0.4k1(Ac,eficaz)/As =
c=
s=
k 1=
=
Ac,eficaz=

35
133
0.125
12
52000

mm
mm

452

mm 2

As=
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

166

mm

mm
mm 2

esm= max value (ss / Es) x ( 1 - k2 x (ssr/ss)2)) , (0.4ss/E) ) =
ss= M / (0.8.d.As) =
Es =
k 2=

N/mm 2

288
200000
1

ssr = Mfis / (0.8.d.As) =
Mfis = fct,m . W c,ins =
fct,m = 0.30(fck)
Wc =

2/3

0.000577

N/mm 2

N/mm 2

510

84825551 N.mm
=

N/mm 2
4.07
20833333 mm 2

Control de fisuración a medio vano
Mk, vano = qd * (Lvano )2 / 8 - Md,apoyo=

32

kN.m

wk < wmax
donde:
wk - Abertura característica de fisura
wmáx - Abertura máxima de fisura definida en la tabla 5.1.1.2
wmáx =

0.2

(hormigón armado, clase de exposición - IV)

mm

Cálculo da Abertura característica de fisura = wk
fck =

40

N/mm2

c =

1.5

fcd =

27

N/mm2

fyk =

500

N/mm2

y =

1.15

fyd =

435

N/mm2

Canto =
Recubrimiento (desde el centro de la barra) =
Canto útil=
Ancho =
AS=

1570

mm 2

=

5

h=
d' =
d=
b=

0.50
0.04
0.46
0.4
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La abertura caracteristica de fisura se calculará mediante la siguiente expresión:

wk = bsmesm

=

0.026

>

0.2

mm

O.K.

donde:
b=

1.7

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

sm = 2c+0.2s+0.4k1(Ac,eficaz)/As =

138

c=
s=
k 1=
=
Ac,eficaz=

35
100
0.125
20
76000

mm
mm

As=

1570

mm 2

mm

mm
mm 2

esm= max value (ss / Es) x ( 1 - k2 x (ssr/ss)2)) , (0.4ss/E) ) =
ss= M / (0.8.d.As) =
Es =
k 2=

55
200000
1

ssr = Mfis / (0.8.d.As) =

147

0.000111

N/mm 2
N/mm 2

N/mm 2

Mfis = fct,m . W c,ins =

84825551 N.mm

fct,m
, = 0.30(fck)
( ) 2/3 =
Wc =

N/mm 2
0
4.07
20833333 mm 2

Comprobaciones de deformaciones de las jácenas según EHE-08 - artículo nº 50.2.2.1
Según tabla 50.2.2.1.a para vigas continua en ambos extremos y para elementos fuertemente
armados se L/d for menor que 20 entonces no es necessaria la comprobación de flechas.
Cálculo de la relación luz/canto útil de la jácena
L / d = 4,3 / 0,45 = 9,55
9,55 < 20
No es necessaria la comprobación de flechas.
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Jácena para apoyo de las cubiertas

Proyecto:
Cliente:
Local:
Proyectista:

Fecha:

P2018-La Ampolla
7se
La Ampolla - Tarragona
Aquilino García
01/10/2014

La jácena del vano externo se considera apoyada en el pilar externo y parcialmente empotrada en een
la unión con la jácena contigua. De igual forma que en las jácenas interiores se limita el momento
negativo en el apoyo al que permite la armadura de enlace. El diagrama de flectores empleado es de
la forma siguiente:
L

Mapoyo

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Mvano
Distancia entre apoyos = L =
Ancho de la jácena b =
Altura de la jácena h =
E.L.U.-V2,d /b cubierta = q =

4.37
0.40
0.50
28

m
m
m
kN/m

63

kN/m

E.L.U. Fuerzas de la sección:
qd = 1,35 * b * h * 24 + 2 . q =

Nota: En el cálculos de momentos flectores se considera que existe continidad de momentos en el
nudo hormigonada sobre los apoyos, pero se limita el valor del momento negativo al correspondiente a
la armadura de continidad dispuesta (4 redondos de 12mm)
Armado superior en el apoyo direcho de la jácena.
Md, apoyo =
-85
kNm
M=
85
kNm
b=
0.40
m
d=
0.450
fst =
fccd =
26.7
MPa
435
1/2
2

=
1
(1
2m)
=
m = M / b d fccd =
0.0393
As = M / d (1 - /2) fst =

Armado en la base de la jácena.
Md, vano =qd*(Lvano )2 /8- Md,apoyo / 2=
M=
109
kNm
b=
0.40
m
fccd =
26.7
MPa
m = M / b d2 fccd =
0.0502
As = M / d (1 - /2) fst =

0.000443

m2 =

109

kNm

Resistencia al esfuerzo cortante
Vd = qd * L / 2 =
VRd, ct = (0,18/c *k(100 1 fck)

1/3

138
- 0,15cp) bw d

2

m =

c = 1,5; k = 1+ (200/d)
1 = As / bw d =

cm2

3.9

Armado adoptado: 4

m
MPa
0.0515
5.69

cm2

1.8

Armado adoptado: 5

kN
(6.2.a)

VRd, ct, min = (0,4fctd - 0,15cp) bw d
1/2

0.0401
4.43

d=
0.450
fst =
435
 = 1 - (1 - 2m)1/2 =
0.000569

m
MPa

(6.2.b)

=

1.67
0.0032

fck =

40

MPa

fctd =

1.7 MPa
27
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VRd,ct =

0.0839

MN

=

VRd, ct min=
0.1202 MN =
Necesario armado al esfuerzo cortante.

84

kN

<

138 kN

120

kN

<

138 kN

Armado de cortante
cot  = 1,0
VRd, sy = (Asw /s) z fywd cot
VRd, max = bw z  fcd / (cot + tan)
 = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,504
Estribos 
8
//
2
Asw / s =
0.0010053 m / m

100
10.05

cm2/m

VRd, sy =

177.1

kN

>

138 kN

1090.0

kN

>

138 kN

0.1771 MN
=
VRd, max =
1.0900 MN
=
Máximo armado cortante permitido
Asw, max fywd / bw s < 0,5 fcd

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Control de fisuración por tracción según EHE-08 - artículo nº 49.2.3
E.L.S. Fuerzas de la sección:
12
29

E.L.S.-V2,d /b cubierta = q =

qd = 1,00 * b * h * 24 + 2 x q =

kN/m
kN/m

Control de fisuración sobre el apoyo
Mk, apoyo =
M=
b=
fccd =

-48
48
0.40
26.7
2
m = M / b d fccd =

kNm
kNm
m
MPa
0.0222

As = M / d (1 - /2) fst =

d=
0.45
fst =
240
 = 1 - (1 - 2m)1/2 =
0.000449

m2 =

m
MPa
0.0224
4.49

cm2

4.0



Mk, apoyo =

48
kNm
wk < wmax
donde:
wk - Abertura característica de fisura
wmáx - Abertura máxima de fisura definida en la tabla 5.1.1.2
wmáx =

0.2

(hormigón armado, clase de exposición - IV)

mm

Cálculo da Abertura característica de fisura = wk
fck =

40

N/mm2

c =

1.5

fcd =

27

N/mm2

fyk =

500

N/mm2

y =

1.15

fyd =

435

N/mm2

Canto =
Recubrimiento (desde el centro de la barra) =
Canto útil=
Ancho =
AS=

452

mm 2

=

4

h=
d' =
d=
b=

0.50
0.04
0.46
0.4
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m
m
m
m
mm

La abertura caracteristica de fisura se calculará mediante la siguiente expresión:
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wk = bsmesm

=

0.162

>

0.2

mm

O.K.

donde:
b=

1.7

sm = 2c+0.2s+0.4k1(Ac,eficaz)/As =
c=
s=
k 1=
=
Ac,eficaz=
As=

166

35
133
0.125
12
52000

mm
mm

452

mm 2

mm

mm
mm 2

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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esm= max value (ss / Es) x ( 1 - k2 x (ssr/ss)2)) , (0.4ss/E) ) =
ss= M / (0.8.d.As) =
Es =
k 2=

N/mm 2

288
200000
1

ssr = Mfis / (0.8.d.As) =

0.000577

N/mm 2

N/mm 2

510

Mfis = fct,m . W c,ins =

84825551 N.mm

fct,m = 0.30(fck) 2/3 =
Wc =

N/mm 2
4.07
20833333 mm 2

Control de fisuración a medio vano
Mk,vano = qd *(Lvano )2 /8 Md,apoyo / 2=

45

kN.m

wk < wmax
donde:
wk - Abertura característica de fisura
wmáx - Abertura máxima de fisura definida en la tabla 5.1.1.2
wmáx =

0.2

(hormigón armado, clase de exposición - IV)

mm

Cálculo da Abertura característica de fisura = wk
fck =

40

N/mm2

c =

1.5

fcd =

27

N/mm2

fyk =

500

N/mm2

y =

1.15

fyd =

435

N/mm2

Canto =
Recubrimiento (desde el centro de la barra) =
Canto útil=
Ancho =
AS=

1570

mm 2

=

5

h=
d' =
d=
b=

0.50
0.04
0.46
0.4
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m
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La abertura caracteristica de fisura se calculará mediante la siguiente expresión:
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wk = bsmesm

=

0.037

>

0.2

mm

O.K.

donde:
b=

1.7

sm = 2c+0.2s+0.4k1(Ac,eficaz)/As =

138

c=
s=
k 1=
=
Ac,eficaz=

35
100
0.125
20
76000

mm
mm

As=

1570

mm 2

mm

mm
mm 2

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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esm= max value (ss / Es) x ( 1 - k2 x (ssr/ss)2)) , (0.4ss/E) ) =
ss= M / (0.8.d.As) =
Es =
k 2=

78
200000
1

ssr = Mfis / (0.8.d.As) =

147

0.000156

N/mm 2
N/mm 2

N/mm 2

Mfis = fct,m . W c,ins =

84825551 N.mm

fct,m = 0.30(fck) 2/3 =
Wc =

N/mm 2
4.07
20833333 mm 2

Comprobaciones de deformaciones de las jácenas según EHE-08 - artículo nº 50.2.2.1

Según tabla 50.2.2.1.a para vigas continua en ambos extremos y para elementos fuertemente
armados se L/d for menor que 20 entonces no es necessaria la comprobación de flechas.
Cálculo de la relación luz/canto útil de la jácena
L / d = 4,3 / 0,45 = 9,55
9,55 < 20
No es necessaria la comprobación de flechas.
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Pilares para apoyo de las jácenas (situación cargas centradas)

Proyecto:
Cliente:
Local:
Proyectista:

P2018-La Ampolla
7se
La Ampolla - Tarragona
Aquilino García

Fecha:

19/11/2018

Los pilares serán dimensionados según el método (c) basado en la estimación de la curvatura prEN 1992-1 (
Borrador Final ), 5.8.8, coherente con la EHE-1999

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

L0 = 0,7 L

Lmax = 4.61 m

Di - Distancia entre pilares =
5.05
m
Max NEd = Di x qd,jácenas + 0,4 x 0,4 x L x 25 =

336

kN

Max L0 = 0,7 * 7 = 5,0 m
i = 0,40 / (12)1/2 = 0,115 m
 = L0 / i
 = 5,0 / 0,115 = 44
El pilar está cargado centradamente. El momento de 1ª orden M0Ed será debido a la excentricidad accidental.
M0Ed = NEd * e0

donde e0 < 0,05 m

M0Ed =
16.8
kNm
Momento de cálculo
MEd = M0Ed + M2
onde
d M2 = momento
t de
d 2ª ordem
d
M2 = NEd * e2
con c = 10 (2)

e2 = (1 / r) L02 / c

onde 1 / r0 = yd / 0,45 d
1 / r = Kr K* 1 / r0
yd = fyd / Es = 435 / 200 000 = 0,0022
1 / r0 = 0,0022 / 0,45 * 0,35 = 0,014
Kr = ( nu - n ) / ( nu - nbal )
As = 4 * 3,14 cm2

nu = 1 + 

( 4  20 )

 = As fyd / Ac fcd
 = 4 * 0,000314 * 435 / 0,42 * 26,7 = 0,13

n = NEd / Ac fcd = 0,826 / 0,42 * 26,7 = 0,193

nu = 1,13

nbal = 0,4

Kr = ( 1,13 - 0,193 ) / ( 1,13 - 0,4 ) = 1,28 >1 => Kr = 1
ef =  M0Eqp / M0Ed
K = 1 + ef
 < 1 (ambiente altamente agresivo)

M0Eqp / M0Ed = 1 / 1,5 = 0,67

 = 0,35 + fck / 200 -  / 150 = 0,35 + 40 / 200 - 61 / 150 = 0,143
ef = 1 * 0,67 = 0,67
K = 1 + 0,143 * 0,67 = 1,1

1 / r = 1,0 * 1,1 * 0,014 = 0,015
e2 = 0,015 * 7,02 / 10 = 0,074 m
M2 =

25

kNm

MEd =

42

kNm

31
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

b = 0,4 m,

d = 0,35 m,

Nd =

336

kN

Md =

42

kNm

fcc = 26,7 MPa,

fst = 435 MPa

Ma = Md + Nd * (h / 2 - 0,05) = 82,3 + 658 * 0,15 = 181 kNm
m = 0,181 / (0,4 * 0,352 * 26,7) = 0,14;

 = 1 - ( 1 - 2 * 0,14 )

1/2

= 0,15

As = 0,181 / (0,35 (1 - 0,15 / 2) * 435) - 0,658 / 435 = - 0,00023 < 0
Armado longitudinal mínimo As, min = 0,10 NEd / fyd

no menor que 0,002 Ac

0,10 NEd / fyd = 0,10 * 0,658 / 435 = 0,00015 m2 = 1,5 cm2
0,002 Ac = 0,002 * 0,402 = 0,00032 m2 = 3,2 cm2
Adoptar 4  20 longitudinales
Estribos 8 s 200

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Unión atronillada a la solera

Md = 82 kNm

47.5

Nd = 658 kN
305

Ft

Fc

47.5

305

47,5 47,5

z = h - 2 * 0,05 = 0,30 m

z

Ft = - Nd / 2 + Md / z = - 658 / 2 + 82 / 0,3 = - 56 kN

( 2 + 2 pernos M 24 , S355J2G3,

Fc = - Nd / 2 - Md / z = - 658 / 2 - 82 / 0,3 = - 602 kN

fyk = 355 MPa)

c = 0
0,602
602 / 0
0,40
40 * 0,10
0 10 = 15
15,1
1 MPa

Mortero para hormigonar "in situ" C30/37 (HM
(HM-30)
30)

Capitel en cabeza del pilar
N = qd,jácenas x Ljácena / 2=

149

kN

Fs
d
N
e

e = 0,25 m
d = 0,35 + 0,30 - 0,10 = 0,55 m
Fs = (e + 0,05)/(d - 0,05) N = 0,3/0,5 * 321 = 193 kN
As = 0,193 / 435 = 0,000444 m2 = 4,44 m2

2 Estribos  16
3 Est.  10

300

350

2 + 2 Est. 16
4  16
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400

100
350

400

manga M24
350

Zapata

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

400

b = 2000

c = 400
a = 2000

Cargas en la solera
Del pilar: Nd =
Del peso del agua: =
Del peso de la solera: =
Presión en el suelo
=
0.13
ef =
0.08

336
120
48
504

kN
kN
kN
kN

(incluido peso propio de 7m de pilar)
Peso de la altura del agua =

3

MPa
MPa

Armado en la base de la cimentación
2
M = ef * b * (a - c) / 8 =
54
kNm
b=
2.00
m
d = 0,5 - 0,06 =0,44 m; fcc = 16,7 MPa; fst = 348 MPa
1/2
2
m = M / b d fccd =
0.0083
0.0083  = 1 - (1 - 2m) =
2
2
cm
 10 // 150 =
As = M / d (1 - /2) fst =
3.52
0.000352 m =

5.26

2

cm
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ANNEX 5. Càlculs estructurals got caseta
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ANNEX NÚM. 5. MEMÒRIA DE CÀLCUL GOT CASETA.
1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
1.1.- COEFICIENTES DE SEGURIDAD:
Nivel de control de ejecución:
Situación de proyecto:
Sobre las acciones:
Sobre el acero:
Sobre el hormigón:

Normal
Persistente o transitoria
1,50
1,15
1,50
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1.2.- MATERIALES:
Tipo de Hormigón:
Resistencia característica (N/mm²):
Tipo de consistencia:
Diámetro máximo del árido (mm):
Ambiente:
Tipo de Ambiente:
Ancho máximo de fisura (mm):
Recubrimiento nominal (mm):
Tipo de Acero:
Resistencia característica (N/mm²)

HA-25 / P / 25 / IIa
25
Plástica
25
IIa
0,30
35
B500S
500

1.3.- TERRENO:
Características del Terreno de Cimentación:
Naturaleza:
Característica:
Presión admisible (N/mm²):
Características del Terreno Lateral:
Característica:
Clase:
Peso Específico (kN/m3):
Ángulo de Rozamiento Interno (º):
Talud del Terreno (º):
Coeficiente de Empuje Activo:

Terrenos coherentes
Arcillosos semiduros
0,25
Arcillosos semiduros
Arcilla
21,00
30,0
0,0
0,33

1.4.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO DEL DEPÓSITO O PISCINA:
Clasificación:
Tipo:
Peso Específico (kN/m3):
Ángulo de Rozamiento Interno (º):
Ángulo en Reposo (º):
Coeficiente de Empuje Activo:

Líquidos
Agua
10,00
0,0
0,0
1,00
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2.- MÉTODO DE CÁLCULO:
2.1.- MODELO Y CAMPO DE APLICACIÓN:
El presente programa está indicado para el cálculo de pequeños o medianos depósitos, los
cuales se pueden ejecutar con continuidad entre la solera y las paredes, sin necesidad de disponer
juntas que independicen la solera de las paredes (facilidad de ejecución).
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El cálculo de esfuerzos en las paredes se hace, considerando estas como placas con un
extremo libre y los otros tres empotrados. Mientras el cálculo de la solera se hace asimilando esta a
una losa empotrada en sus cuatro extremos.
Al no existir juntas que independicen las paredes y la solera entre sí, el empuje del contenido
del depósito sobre una pared determinada induce tracciones en las paredes contiguas y en la solera
que son tenidas en cuenta por el programa. Estas tracciones deben ser resistidas por la armadura de
la solera y la armadura horizontal de las paredes del depósito; provocando un aumento de la cuantía
de dicha armadura, agravada por el cumplimiento del artículo 42.3.4 de la norma EHE “Cuantía
mínima de secciones a tracción”, que establece una relación de proporcionalidad directa entre la
sección de hormigón y el área de armadura, debido a la cuál puede ser desfavorable desde el punto
de vista económico la utilización de grandes espesores de pared (cuantía mínima a tracción alta).
Todo esto hace que el presente programa este indicado para el caso de pequeños y medianos
depósitos, desaconsejándose la utilización desde el punto de vista económico (gran cantidad de
armadura para resistir las tracciones), para el caso de grandes depósitos en los que es más factible
independizar las paredes y la solera entre sí mediante juntas; de tal forma que las paredes se
calculan como muros ménsula y la solera se calcula para resistir únicamente los esfuerzos diferidos
de retracción y cambios de temperatura; además estos grandes depósitos requieren la utilización de
juntas de dilatación y contracción.
2.2.- HIPÓTESIS DE CÁLCULO:
Para el cálculo de esfuerzos sobre las paredes del depósito, se van a utilizar las siguientes
hipótesis de cálculo, dependiendo de la posición que tenga el mismo (enterrado o superficial).
Si el depósito está enterrado; las paredes se calcularán utilizando dos hipótesis:
1º Considerando el empuje del material contenido en el depósito, sin considerar las
tierras.
2º Considerando el empuje de tierras con el depósito vacío.
Si el depósito está apoyado sobre el terreno (posición superficial), las paredes se calcularán
considerando el empuje del material contenido en el depósito.
Además se considerarán las tracciones producidas por el empuje del material contenido en el
depósito sobre las paredes contiguas.
Para el cálculo de esfuerzos sobre la solera se considerará la presión del terreno de
cimentación con el depósito vacío, considerando la solera como una losa empotrada en sus cuatro
extremos; y considerando además los esfuerzos que producen las paredes del depósito sobre la
solera (momento en el arranque de la pared y tracción debida al empuje del material contenido en el
depósito).
Una vez calculados los esfuerzos que solicitan las paredes y la solera del depósito se
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determinará la armadura necesaria para resistirlos y se comprobará que cumple la sección resultante,
las condiciones impuestas por la EHE en cuanto a cuantías mínimas de armadura, separaciones,
estados límites últimos y de servicio; en especial el estado límite de fisuración y el de cortante.
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3.-ACCIONES Y ESFUERZOS:
Peso del Material (kN):
Peso de la Solera (kN):
Peso de las Paredes (kN):
Presión media sobre el terreno (N/mm2):

405,01
86,62
338,81
0,06

3.1.- PAREDES:
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Acciones y Esfuerzos producidos por el Empuje del Material
sobre las Secciones de Cálculo de Paredes
Sección de
Cálculo
Pared
Transversal
Pared
Longitudinal

T
Empuje
N
(kN/m) (kN/m) (kN/m)

Mvm
(kN•m/m)

Mhm
(kN•m/m)

Mve
(kN•m/m)

Mhe
Vmax
(kN•m/m) (kN/m)

Fmax
(mm)

76,05

24,37

21,94

-5,93

-7,71

20,76

17,80

44,87

0,21

76,05

24,37

21,21

-5,93

-7,71

20,76

17,80

44,87

0,21

Ver gráficas 1.a – 1.b

Acciones y Esfuerzos producidos por el Empuje de Tierras
sobre las Secciones de Cálculo de Paredes
Sección de
Cálculo
Pared
Transversal
Pared
Longitudinal

Empuje
N
T
Mvm
Mhm
Mve
Mhe
Vmax Fmax
(kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN•m/m) (kN•m/m) (kN•m/m) (kN•m/m) (kN/m) (mm)
53,24
24,37 21,94 -4,15
-5,40
14,53
12,46
31,41 0,15
53,24

24,37

21,21

-4,15

-5,40

14,53

12,46

31,41

0,15

Ver gráficas 2.a – 2.b
3.2.- SOLERA:

Acciones y Esfuerzos sobre la Solera
Sección de Cálculo
Sección Longitudinal de Solera
Sección Transversal de Solera

T (kN/m)
30,42
30,42

Mi (kN•m/m)
18,16
18,29

Ms (kN•m/m)
20,76
20,76

Ver gráfica 3.a
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3.3.- GRAFICAS DE ACCIONES Y ESFUERZOS:

1.A- Sección Transversal de la Pared.
Empuje del material contenido en el depósito

2.A- Sección en Planta de la Pared
Empuje del terreno sobre el depósito

1.B- Sección en Planta de la Pared.
Empuje del material contenido en el depósito

2.B- Sección en Planta de la Pared.
Empuje del terreno sobre el depósito

3.A- Sección Transversal de la Solera del Depósito.
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4.- DATOS GEOMÉTRICOS:
Sección en Planta:
Posición:
Tipo:

Rectangular
Enterrado
A

4.1.- DIMENSIONES:
a (m):
b (m):
h (m):

3,35
3,10
3,90
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4.2.- ESPESORES:
Ea (m):
Eb (m):
Espesor Solera (m):

0,25
0,25
0,25

5.- COMPROBACIÓN - EHE:
5.1.- Cálculo de armadura:
Tipo
1
Vertical exterior de alzado pared longitudinal
(x2)
1H
Horizontal
exterior
de
alzado
pared
longitudinal
(x2)
2
Vertical interior de alzado pared longitudinal
(x2)
2H
Horizontal
interior
de
alzado
pared
longitudinal
(x2)
3
Vertical interior de arranque pared longitudinal
(x2)
3H
Horizontal interior de arranque pared
longitudinal
(x2)
4
Vertical
exterior
de
arranque
pared
longitudinal
(x2)

Td
AANecFlex
2
(kN/m)
(cm )

AANec Trac
(cm2)

AAR
2
(cm )

0,00

0,00

4,52

3,46

31,81

0,37

4,71

8,90

0,94

0,00

0,00

4,52

0,00

26,69

3,46

31,81

0,37

4,71

24,37

31,14

3,66

0,00

0,00

4,52

0,00

26,69

3,46

31,81

0,37

4,71

24,37

31,14

3,66

0,00

0,00

4,52

Nd
(kN/m)

Md
(kNꞏm/m)

12,19

8,90

0,94

0,00

26,69

12,19
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4H
Horizontal exterior de arranque pared
longitudinal
(x2)
5
Transversal inferior de solera
6
Transversal superior de solera
7
Vertical exterior de alzado pared transversal
(x2)
7H
Horizontal
exterior
de
alzado
pared
transversal
(x2)
8
Vertical interior de alzado pared transversal
(x2)
8H
Horizontal interior de alzado pared transversal
(x2)
9
Vertical interior de arranque pared transversal
(x2)
9H
Horizontal interior de arranque pared
transversal
(x2)
10
Vertical
exterior
de
arranque
pared
transversal
(x2)
10H
Horizontal exterior de arranque pared
transversal
(x2)
13
Longitudinal superior de solera
14
Longitudinal inferior de solera

0,00

26,69

3,46

31,81

0,37

4,71

0,00

31,14

4,07

45,63

0,52

5,65

0,00

31,14

4,07

45,63

0,52

5,65

12,19

8,90

0,94

0,00

0,00

4,52

0,00

26,69

3,46

32,91

0,38

4,71

12,19

8,90

0,94

0,00

0,00

4,52

0,00

26,69

3,46

32,91

0,38

4,71

24,37

31,14

3,66

0,00

0,00

4,52

0,00

26,69

3,46

32,91

0,38

4,71

24,37

31,14

3,66

0,00

0,00

4,52

0,00

26,69

3,46

32,91

0,38

4,71

0,00

31,14

4,07

45,63

0,52

5,65

0,00

31,14

4,07

45,63

0,52

5,65
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5.2.- Cuantías de amadura:
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Tipo
1
Vertical exterior de alzado pared longitudinal
(x2)
1H
Horizontal
exterior
de
alzado
pared
longitudinal
(x2)
2
Vertical interior de alzado pared longitudinal
(x2)
2H
Horizontal
interior
de
alzado
pared
longitudinal
(x2)
3
Vertical interior de arranque pared longitudinal
(x2)
3H
Horizontal interior de arranque pared
longitudinal
(x2)
4
Vertical
exterior
de
arranque
pared
longitudinal
(x2)
4H
Horizontal exterior de arranque pared
longitudinal
(x2)
5
Transversal inferior de solera
6
Transversal superior de solera
7
Vertical exterior de alzado pared transversal
(x2)
7H
Horizontal
exterior
de
alzado
pared
transversal
(x2)
8
Vertical interior de alzado pared transversal
(x2)
8H
Horizontal interior de alzado pared transversal
(x2)
9
Vertical interior de arranque pared transversal
(x2)
9H
Horizontal interior de arranque pared
transversal
(x2)

AAMec AAMecTr
ac
Comp
2
(cm2)
(cm )

AAMecFlex
(cm2)

AAGeom
Trac
2
(cm )

AAGeom
Com
(cm2)

AAR
(cm2)

0,00

0,00

1,29

2,25

0,00

4,52

0,00

0,00

3,63

2,00

0,00

4,71

0,00

0,00

1,29

2,25

0,00

4,52

0,00

0,00

3,63

2,00

0,00

4,71

0,00

0,00

3,74

2,25

0,00

4,52

0,00

0,00

3,63

2,00

0,00

4,71

0,00

0,00

3,74

2,25

0,00

4,52

0,00

0,00

3,63

2,00

0,00

4,71

0,00

0,00

3,83

2,25

2,25

5,65

0,00

0,00

3,83

2,25

2,25

5,65

0,00

0,00

1,29

2,25

0,00

4,52

0,00

0,00

3,63

2,00

0,00

4,71

0,00

0,00

1,29

2,25

0,00

4,52

0,00

0,00

3,63

2,00

0,00

4,71

0,00

0,00

3,74

2,25

0,00

4,52

0,00

0,00

3,63

2,00

0,00

4,71
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10
Vertical
exterior
de
arranque
transversal
(x2)
10H
Horizontal exterior de arranque
transversal
(x2)
13
Longitudinal superior de solera
14
Longitudinal inferior de solera

pared

pared

0,00

0,00

3,74

2,25

0,00

4,52

0,00

0,00

3,63

2,00

0,00

4,71

0,00

0,00

3,83

2,25

2,25

5,65

0,00

0,00

3,83

2,25

2,25

5,65

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

5.3.- Comprobación a fisuración:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Tipo
1
Vertical exterior de alzado pared
longitudinal
(x2)
1H
Horizontal exterior de alzado
pared longitudinal
(x2)
2
Vertical interior de alzado pared
longitudinal
(x2)
2H
Horizontal interior de alzado pared
longitudinal
(x2)
3
Vertical interior de arranque pared
longitudinal
(x2)
3H
Horizontal interior de arranque
pared longitudinal
(x2)
4
Vertical exterior de arranque
pared longitudinal
(x2)
4H
Horizontal exterior de arranque
pared longitudinal
(x2)
5
Transversal inferior de solera
6
Transversal superior de solera
7
Vertical exterior de alzado pared
transversal
(x2)
7H
Horizontal exterior de alzado
pared transversal
(x2)
8
Vertical interior de alzado pared
transversal
(x2)
8H
Horizontal interior de alzado pared
transversal
(x2)

Nd
(kN/m)

Md
(kNꞏm/m)

MFis
(kNꞏm/m)

WkFlex
(mm)

Td
бSTrac
2
(kN/m) (N/mm )

WkTrac
(mm)

12,19

5,93

26,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

17,80

27,35

0,00

21,21

135,00

0,25

0,30

12,19

5,93

26,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

17,80

27,35

0,00

21,21

135,00

0,25

0,30

24,37

20,76

27,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

17,80

27,35

0,00

21,21

135,00

0,25

0,30

24,37

20,76

27,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

17,80

27,35

0,00

21,21

135,00

0,25

0,30

0,00

20,76

27,42

0,00

30,42

134,49

0,26

0,30

0,00

20,76

27,42

0,00

30,42

134,49

0,26

0,30

12,19

5,93

26,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

17,80

27,35

0,00

21,94

139,66

0,26

0,30

12,19

5,93

26,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

17,80

27,35

0,00

21,94

139,66

0,26

0,30
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WAdm
(mm)
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9
Vertical interior de arranque pared
transversal
(x2)
9H
Horizontal interior de arranque
pared transversal
(x2)
10
Vertical exterior de arranque
pared transversal
(x2)
10H
Horizontal exterior de arranque
pared transversal
(x2)
13
Longitudinal superior de solera
14
Longitudinal inferior de solera

24,37

20,76

27,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

17,80

27,35

0,00

21,94

139,66

0,26

0,30

24,37

20,76

27,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

17,80

27,35

0,00

21,94

139,66

0,26

0,30

0,00

20,76

27,42

0,00

30,42

134,49

0,26

0,30

0,00

20,76

27,42

0,00

30,42

134,49

0,26

0,30
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5.4.- Comprobación a cortante:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Tipo
1
Vertical exterior de alzado pared longitudinal
(x2)
1H
Horizontal
exterior
de
alzado
pared
longitudinal
(x2)
2
Vertical interior de alzado pared longitudinal
(x2)
2H
Horizontal
interior
de
alzado
pared
longitudinal
(x2)
3
Vertical interior de arranque pared longitudinal
(x2)
3H
Horizontal interior de arranque pared
longitudinal
(x2)
4
Vertical
exterior
de
arranque
pared
longitudinal
(x2)
4H
Horizontal exterior de arranque pared
longitudinal
(x2)
5
Transversal inferior de solera
6
Transversal superior de solera
7
Vertical exterior de alzado pared transversal
(x2)
7H
Horizontal
exterior
de
alzado
pared
transversal
(x2)
8
Vertical interior de alzado pared transversal
(x2)
8H
Horizontal interior de alzado pared transversal
(x2)
9
Vertical interior de arranque pared transversal
(x2)
9H
Horizontal interior de arranque pared
transversal
(x2)

NQd1
(kN/m)

Qd1
(kN/m)

Vu1
(kN/m)

NQd2
(kN/m)

Qd2
(kN/m)

Vu2
(kN/m)

12,19

22,43

995,00

12,19

22,43

69,19

-21,21

44,87

990,00

-31,81

44,87

82,55

12,19

22,43

995,00

12,19

22,43

69,19

-21,21

44,87

990,00

-31,81

44,87

82,55

24,37

44,87

995,00

24,37

44,87

88,25

-21,21

44,87

990,00

-31,81

44,87

82,55

24,37

44,87

995,00

24,37

44,87

88,25

-21,21

44,87

990,00

-31,81

44,87

82,55

-30,42

13,45

985,00

-45,63

13,45

86,15

-30,42

13,45

985,00

-45,63

13,45

86,15

12,19

22,43

995,00

12,19

22,43

69,19

-21,94

44,87

990,00

-32,91

44,87

82,42

12,19

22,43

995,00

12,19

22,43

69,19

-21,94

44,87

990,00

-32,91

44,87

82,42

24,37

44,87

995,00

24,37

44,87

88,25

-21,94

44,87

990,00

-32,91

44,87

82,42
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10
Vertical
exterior
de
arranque
transversal
(x2)
10H
Horizontal exterior de arranque
transversal
(x2)
13
Longitudinal superior de solera
14
Longitudinal inferior de solera

pared

pared

24,37

44,87

995,00

24,37

44,87

88,25

-21,94

44,87

990,00

-32,91

44,87

82,42

-30,42

13,45

985,00

-45,63

13,45

86,15

-30,42

13,45

985,00

-45,63

13,45

86,15
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6.- ARMADURA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Tipo
1
Vertical exterior de alzado pared longitudinal
1H
Horizontal exterior de alzado pared longitudinal
2
Vertical interior de alzado pared longitudinal
2H
Horizontal interior de alzado pared longitudinal
3
Vertical interior de arranque pared longitudinal
3H
Horizontal interior de arranque pared longitudinal
4
Vertical exterior de arranque pared longitudinal
4H
Horizontal exterior de arranque pared longitudinal
5
Transversal inferior de solera
6
Transversal superior de solera
7
Vertical exterior de alzado pared transversal
7H
Horizontal exterior de alzado pared transversal
8
Vertical interior de alzado pared transversal
8H
Horizontal interior de alzado pared transversal
9
Vertical interior de arranque pared transversal
9H
Horizontal interior de arranque pared transversal
10
Vertical exterior de arranque pared transversal
10H
Horizontal exterior de arranque pared transversal
11H
Refuerzo horizontal en alzado de las esquinas
12H
Refuerzo horizontal en arranque de las esquinas
13
Longitudinal superior de solera
14
Longitudinal inferior de solera

Nº Red./m

ø
(mm)

Separación
(m)

Area
2
(cm /m)

Longitud
(m)

4

12

0,25

4,52

4,03

6

10

0,17

4,71

3,71

4

12

0,25

4,52

3,99

6

10

0,17

4,71

4,40

4

12

0,25

4,52

1,40

6

10

0,17

4,71

4,40

4

12

0,25

4,52

1,01

6

10

0,17

4,71

3,71

5

12

0,20

5,65

3,47

5

12

0,20

5,65

3,47

4

12

0,25

4,52

4,03

6

10

0,17

4,71

3,46

4

12

0,25

4,52

3,99

6

10

0,17

4,71

4,15

4

12

0,25

4,52

1,40

6

10

0,17

4,71

4,15

4

12

0,25

4,52

1,01

6

10

0,17

4,71

3,46

6

10

0,17

4,71

0,70

6

10

0,17

4,71

0,70

5

12

0,20

5,65

3,72

5

12

0,20

5,65

3,72
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7.- MEDICIONES DEL DEPÓSITO O PISCINA:
7.1.- HORMIGÓN:
7.1.1.- Paredes:
Pared
2 x Transversal
2 x Longitudinal
Volumen total de hormigón en Paredes (m3):

Espesor
(m)
0,25
0,25

Longitud
(m)
3,35
3,60

Espesor
(m)
0,25

Longitud
(m)
3,85

Altura (m)
3,90
3,90

Volumen de
3
hormigón (m )
3,266
3,510
13,552

7.1.2.- Solera:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Zona
Solera
Medición total Solera:

Ancho
(m)
3,60

Volumen de
3
hormigón (m )
3,465
3,465

7.2.- HORMIGÓN DE LIMPIEZA (capa 10 cm de espesor):
Zona
Solera
Medición total:

Longitud
(m)
3,85

Espesor
(m)
0,10

Ancho
(m)
3,60

Superficie de
hormigón (m2)
13,860
13,860

7.3.-ACERO:
Tipo
1
Vertical exterior de alzado pared longitudinal
(x2)
1H
Horizontal exterior de alzado pared longitudinal
(x2)
2
Vertical interior de alzado pared longitudinal
(x2)
2H
Horizontal interior de alzado pared longitudinal
(x2)
3
Vertical interior de arranque pared longitudinal
(x2)
3H
Horizontal interior de arranque pared longitudinal
(x2)
4
Vertical exterior de arranque pared longitudinal
(x2)

Nº
Red.Total

ø
(mm)

Area Total
(cm2)

Longitud
(m)

Peso de
Armadura (kg)

15

12

16,96

4,03

53,708

21

10

16,49

3,71

47,983

15

12

16,96

3,99

53,096

18

10

14,14

4,40

48,883

15

12

16,96

1,40

18,679

7

10

5,50

4,40

19,010

15

12

16,96

1,01

13,442
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4H
Horizontal exterior de arranque pared longitudinal
(x2)
5
Transversal inferior de solera
6
Transversal superior de solera
7
Vertical exterior de alzado pared transversal
(x2)
7H
Horizontal exterior de alzado pared transversal
(x2)
8
Vertical interior de alzado pared transversal
(x2)
8H
Horizontal interior de alzado pared transversal
(x2)
9
Vertical interior de arranque pared transversal
(x2)
9H
Horizontal interior de arranque pared transversal
(x2)
10
Vertical exterior de arranque pared transversal
(x2)
10H
Horizontal exterior de arranque pared transversal
(x2)
11H
Refuerzo horizontal en alzado de las esquinas
(x4)
12H
Refuerzo horizontal en arranque de las esquinas
(x4)
13
Longitudinal superior de solera
14
Longitudinal inferior de solera
Peso Total de Armadura (kg):

5

10

3,93

3,71

11,424

19

12

21,49

3,47

58,601

19

12

21,49

3,47

58,601

14

12

15,83

4,03

50,128

21

10

16,49

3,46

44,746

14

12

15,83

3,99

49,556

18

10

14,14

4,15

46,109

14

12

15,83

1,40

17,434

7

10

5,50

4,15

17,931

14

12

15,83

1,01

12,546

5

10

3,93

3,46

10,654

21

10

16,49

0,70

9,037

5

10

3,93

0,70

2,152

18

12

20,36

3,72

59,512

18

12

20,36

3,72

59,512
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ANNEX 6. Pla d’obra
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Nou dipósit de proverment d'aigua, a !'Ampolla.
Diagrama de temps-activitats
(Complet 19/12/2018 - 4/06/2019)
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Activitat

Comenc;a ..

Acabament

Nou dipósit de proveꞏlment d'aigua...
1. ENDERROCS 1 OBRA CIVIL

19/12/18
19/12/18

04/06/19
29/12/18

1.1. ENDERROCS

NETEJA PARC...

19/12/18

26/12/18

1.1.1. Arrencada reixa metálꞏlica, mitj..

19/12/18

20/12/18

1.1.2. Esbrossada terreny amplada s..

20/12/18

21/12/18

1.1.3. Tala directa arbre 6-10m; arren ..

21/12/18

22/12/18

1.1.4. Cárrega mecánica residus iner ..

24/12/18

25/12/18

1.1.5. Deposició controlada dipósit a ..

25/12/18

26/12/18

1.2. MOVIMENT DE TERRES

26/12/18

29/12/18

1.2.1. Excavació per rebaix,tot tipus .

26/12/18

27/12/18

1.2.2. Transport i descárrega de !erre ..

27/12/18

28/12/18

1

Gen '19

Feb '19

1
1
1

1
1

•
1
1
1

1.2.3. Repás i piconatge esplanada, .

28/12/18

29/12/18

2. ESTRUCTURES
2.1. PARCELꞏLA

31/12/18
31/12/18

15/03/19
10/01/19

2.1.1. Excavació per fonamentació , h..

31/12/18

01/01/19

2.1.2. Tran sport i descárrega de !erre ..

01/01/19

02/01/19

2.1.3. Repás i piconatge sól rasa, am..

02/01/19

03/01/19

2.1.4. Capa neteja i anivellament g=1..

03/01/19

04/01/19

2.1.5. Armadura per element estructu ..

04/01/19

05/01/19

2.1.6. Formigó per element estructur..

07/01/19

08/01/19

2.1.7. Pare! 30cm, h<=1m, bloc forad..

08/01/19

09/01/19

2.1.8. Reixat acer h=1,6 m, tela metá...

09/01/19

10/01/19

2.2. ESTRUCTURA DIPÓSIT

10/01/19

23/01/19

2.2.1. Excavació per fonamentació , h..

10/01/19

11/01/19

2.2.2. Tran sport i descárrega de !erre ..

11/01/19

12/01/19

2.2.3. Repás i piconatge sól rasa, am..

14/01/19

15/01/19

2.2.4. Capa neteja i anivellament g=1..

15/01/19

16/01/19

2.2.5. Muntatge i desmuntatge encofr ..

16/01/19

17/01/19

2.2.6. Encofra! de 25 cm de tauler de..

17/01/19

18/01/19

2.2.7. Armadura per a lloses i sabate ..

18/01/19

19/01/19

2.2.8. Formigó per a lloses i sabates .

21/01/19

22/01/19

2.2.9. Dipósit prefabrica! rectangular .

22/01/19

23/01/19

2.3. ELEMENTS ACCESSORIS DIP...

23/01/19

05/02/19

2.3.1. Pinta! parament formigó, pintur..

23/01/19

24/01/19

2.3.2. Membrana GA-1, lámina, 6.6k ..

24/01/ 19

25/01/19

2.3.3. Extractor d'aire estátic per a ve..

25/01/ 19

26/01/19

2.3.4. Trapa practicable eix horitzont..

28/01/ 19

29/01/19

2.3.5. Escala metálꞏlica d'acer inoxid..

29/01/19

30/01/19

2.3.6. Escala metálꞏlica d'acer inoxid..

30/01/19

31/01/19

1
1
1

2.3.7. Barana metál ꞏlica d'acer inoxid..

31/01/19

01/02/19

1

2.3.8. Linia d'anclatge horitzontal per..

01/02/19

02/02/19

1

2.3.9. Desinfecció del dipósit de regu..

04/02/ 19

05/02/19

2.4. CASETA CLORACIÓ

05/02/19

02/03/19

2.4.1. Exc avació per fonamentació, h..

05/02/19

06/02/19

2.4.2. Transport i descárrega de !erre ..

06/02/ 19

07/02/19

2.4.3. Repás i piconatge sól rasa, am..

07/02/ 19

08/02/19

2.4.4. Capa neteja i anivellament g=1..

08/02/19

09/02/19

2.4.5. Base tot-u artificial, estesa i pi..

11/02/ 19

12/0 2/19

2.4 .6. Muntatge i desmuntat ge encofr ..

12/02/ 19

13/0 2/19

2.4.7. Muntatge i desmuntatge encofr ..

13/02/19

14/02/19

2.4.8. Armadura per llosa AP500SD, .

14/02/19

15/02/19

2.4.9. Armadura per element estructu ..

15/02/19

16/02/19

2.4 .10 . Formigó per element estructu...

18/02/ 19

19/0 2/19

2.4.11. Segellat junt obra, 20mm x 3..

19/02/ 19

20/02/19

2.4 .12 . Pare!30cm, i altura <=2.5m , .

20/02/ 19

21/02/19

2.4.13 . Llinda estructura amb pec;a e..

21/02/19

22/02/19

2.4.14. Forja!11.7 de Pujol de 20+5 .

22/02/19

23/02/19

2.4.15 . Cércol 30x30 cm de formigó .

25/02/19

26/02/19

2.4 .16 . Membrana PA-2,7.7kg/m2,21. .

26/02/ 19

27/02/19

2.4 .17 . Porta de ferro galvanitzat so..

27/02/ 19

28/02/19

2.4.18 . Finestra a base de peces pref ..

28/02/19

01/03/19

2.4.19 . Envá tancament 70mm, bloc .

01/03/19

02/0 3/19

2.5. ELEMENTS ACCESSORIS CAS...

04/03/ 19

15/03/19

2.5.1. Extintor automátic pols seca,A..

04/03/19

05/0 3/19

2.5.2. Ternal

05/03/19

06/03/19

2.5.3. Carro per t ernal

06/03/19

07/03/19

2.5.4. Enrajolat vertical interior, h>3m..

07/03/ 19

08/03/19

2.5.5. Barana metálꞏlica d'acer inoxid..

08/03/ 19

09/03/19

2.5.6. Acabats interiors i exteriors ca..

11/03/ 19

12/0 3/19

2.5.7. P.A. Ampliació i adeqüació nov..

12/03/19

13/03/19

2.5.8. Linea eléctrica, amb cable de .

13/03/19

14/03/19

2.5.9. lnstal ꞏlació eléctrica interior i e..

14/03/19

15/03/19

3. MECANISMES HIDRAULICS

15/03/ 19

21/05/19

3.1. CANONADES 1 ARQUETES
3.1.1. Excavació rasa a qualsevol fon ..

15/03/ 19
15/03/ 19

29/03/19
16/03/19

3.1.2. Tr ansport i descárrega de !erre ..

18/03/19

19/03/19

3.1.3. Repás i piconatge sól rasa,am..

19/03/19

20/03/19

3.1.4. Rebliment i piconatge rasa, am..

20/03/19

21/03/19

1

DISTRIB...

Mar '19

11
1
1
1

-

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

-•

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
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-

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
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Abr '19

Mai '19

Jun '19
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Activitat

Comenc;a ..

Gen '19

Feb '19

Mar '19

Abr '19

Mai '19

Jun '19

Acabament

1
1

3.1.5. Sorra per a assentament i reco..

21/03/19

22/03/19

3.1.6. Arqueta d'obra per allotjar els .

22/03/19

23/03/19

3.1.7. Tub PE 100, DN=200mm , PN=..

25/03/19

26/03/19

3.1.8. Tub PE 100, DN=160mm , PN=..

26/03/19

27/03/19

3.1.9. Tub acer estira! sense soldadu..

27/03/19

28/03/19

3.1.1O. Tub acer estira! sense soldad..

28/03/19

29/03/19

3.2. ENTRADES GILET 11 1 GILET IV

29/03/19

13/04/19

3.2.1. Connexió de noves canonades ..

29/03/19

30/03/19

3.2.2. Derivació fosa, DN=200mm, 3 .

01/04/19

02/04/19

3.2.3. Derivació fosa, DN=150mm, 3 .

02/04/19

03/04/19

3.2.4. Válvula comporta i brides, cos .

03/04/19

04/04/19

3.2.5. Válvula comporta i brides, cos .

04/04/19

05/04/19

3.2.6. Carret desmuntatge amb bride..

05/04/19

06/04/19

3.2.7. Carret desmuntatgea amb brid..

08/04/19

09/04/19

3.2.8. Comptador d'aigua tipus Wolt..

09/04/19

10/04/19

3.2.9. Comptador d'aigua tipus Wolt..

10/04/19

11/04/19

3.2.1O. Canonada i accessoris entrad ..

11/04/19

12/04/19

3.2.11. Canonada i accessoris entrad ..

12/04/19

13/04/19

3.3. ENTRADA CAT

15/04/19

24/04/19

3.3.1. Connexió de noves canonades ..

15/04/19

16/04/19

3.3.2. Derivació fosa, DN=200mm,3 .

16/04/19

17/04/19

3.3.3. Canonada i accessoris entrada ..

17/04/19

18/04/19

3.3.4. Tub PE100 , DN=20mm, PN=1..

18/04/19

19/04/19

3.3.5. Tub PE 100, DN=20mm, PN=1..

19/04/19

20/04/19

3.3.6. Carret desmuntatge de la marc ..

22/04/19

23/04/19

3.3.7. Válvula papallona manual.mar..

23/04/19

24/04/19

3.4. DESGÜÁS 1 SOBREEIXIDOR

24/04/19

02/05/19

3.4.1. Connexió de noves canonades ..

24/04/19

25/04/19

3.4.2. Carret desmuntatge amb bride..

25/04/19

26/04/19

3.4.3. Válvula comporta i brides, cos .

26/04/19

27/04/19

3.4.4. Derivació fosa, DN=150mm,3 .

29/04/19

30/04/19

1

3.4.5. Derivació fosa, DN=200mm,3 .

30/04/19

01/05/19

1

3.4.6. Sobreeixidor de 6" i accessoris

01/05/ 19

02/05/19

3.5. SORTIDES

02/05/19

21/05/19

3.5.1. Connexió de noves canonades ..

02/05/ 19

03/05/19

3.5.2. Válvula papallona concéntrica, .

03/05/ 19

04/05/19

3.5.3. Con reducció concéntrica de fo..

06/05/ 19

07/05/19

3.5.4. Carret desmuntatge amb bride..

07/05/19

08/05/19

3.5.5. Carret desmuntatge amb bride..

08/05/19

09/05/19

3.5.6. Carret estabilitzador de 4" de 2..

09/05/19

10/05/19

3.5.7. Comptador impulsos tipu s Wol..

10/05/ 19

11/05/19

3.5.8. Comptador impulsos tipu s Wol..

13/05/ 19

14/05/19

3.5.9. Válvula retenció, clapeta i brid..

14/05/ 19

15/05/19

3.5.1O. Válvula comporta i brides,co..

15/05/19

16/05/19

3.5.11. Brida exempta amb anella , D..

16/05/19

17/05/19

3.5.12 . Derivació fosa , DN=200mm , .

17/05/19

18/05/19

3.5.13 . Perforació formigó arma! pas..

20/05/ 19

21/05/19

4. SISTEMA DE CLORACIÓ

21/05/ 19

28/05/19

4 .1. Cloració automática dipósit

21/05/ 19

22/05/19

4.2. Sistema de recirculació

22/05/19

23/05/19

4.3. Fotómetre manual mesurador de...

23/05/19

24/05/19

4.4. Dutxa-Renta ulls d'emergénci a

24/05/19

25/05/19

4 .5. Senyals d'advertiment

27/05/ 19

28/05/19

5. MECANISMES DE TELECONTROL

28/05/19

31/05/19

5.1. lnstalꞏlació de telecontrol al dipó..

28/05/19

29/05/19

5.2. Partida Alc;ada a Justificar per la .

29/05/ 19

30/05/19

5.3.Arqueta de Sondes i equips, seg..

30/05/ 19

31/05/19

1
1
1

6. SEGURETAT I SALUT

31/05/19

01/06/19

1

6.1. Cobrament integre per la Segure ..

31/05/ 19

01/06/19

1

7. IMPREVISTOS

03/06/19

04/06/19

7.1. Partida alc;ada a justificar per im..

03/06/ 19

04/06/19

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

1

1
1
1
1

1

•
1
1

Pla de pagaments

Cronograma de ma d'obra

Pagament mensual

19.146,91 €

216.205,69 €

21.358,40 €

59 .605,55 €

13.799,34 €

28.661,79 €

20.000,00 €

Pagaments acumulat s

19.146,91 €

235.352,60 €

256.711,00 €

316 .316,55 €

330.115,89 €

358.777,68 €

378 .777, 68 €

Des '18

A0121000 h Oficial 1a
A0122000 h Oficial 1a paleta
A0123000 h Oficial 1a encofrador
A0124000 h Oficial 1a ferrallista
A0125000 h Oficial 1a soldador

Gen '19

Feb '19

Mar '19

39,000

13,959

18,000

0,850

15,365

3,522

63,018

78,169

257,988

32,781

1,550
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Abr '19

Mai '19

1,884

Jun '19

Nou dipósit de proverment d'aigua, a l'Ampolla.
Diagrama de temps-activitats
(Complet 19/1212018 - 4/06/2019)

Des '18

Gen '19

Feb '19

Mar '19

Abr '19

Mai '19

Jun '19

Cronograma de ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a colꞏlocador

141,751

A012DOOO h Oficial 1a pintor

15,535

78,763

A012GOOO h Oficial 1a calefactor

4,200

A012MOOO h Oficial 1a muntador

22,400

A012NOOO h Oficial 1a d'obra pública

16,800

41,619

A012POOO h Oficial 1a jardiner
A0134000 h Ajudant ferrallista

63,018

78, 169

334,838

27,484

70,875

6,683

A013DOOO h Ajudant pintor

7,876

A013GOOO h Ajudant calefactor

4,200
22,400

A013MOOO h Ajudant muntador
A013POOO h Ajudant jardiner

6,930

A0140000 h Manobre

6,200

A0150000 h Manobre especialista

C1312340 h Pala excavadora giratoria s/pneumé.tics 15-20t

22,215

168,242

97,453

35,390

Des '18

189,442

65,205

73,405

1,884

75,576

17,397

124,916

1,500

Gen '19

Feb '19

Mar '19

62,720
7,922

1,003

0,030

2,162

C1313330 h Retroexcavadora s/pneumé.tics 8-1Ot

2,002

27,871

0,905

137,169
1,230

C1315010 h Retroexcavadora petita
C13350CO h Corró vibratori autopropulsat, 12-14t

9,662

0,987

12,077

0,846
77,800

C133A030 h Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C133AOKO h Safata vibrant,plac.60cm
C1501700 h Camió transp.7 t

270,636

74,888

3,751

45,100

34,093

1,033

75,367

0,705

C1502EOO h Camió cisterna 8m3
C1503000 h Camió grua

11,550
18,520

C1503300 h Camió grua 3t

19,740

C1701100 h Camió bomba formigonar

0,475

C1705600 h Formigonera 1651
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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16,150

3,024
1,461

1,392

7,490

C170HOOO h Mé.quina tallajunts

2,240

C200HOOO h Mé.quina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm

1,884

C200POOO h Equip+elem.aux.p/soldadura eléctrica
C200SOOO h Equip tall oxiacetilénic

Mai '19

3,942

C13124CO h Pala excavadora giratoria s/caden. 31-40t

C1331100 h Motoanivelladora petita

Abr '19

45,050

C1103331 h Retroexcavadora s/pneumé.tics 8-1Ot,+martell tren c.
C1311440 h Pala carregadora s/pneumé.tics 15-20t

80,033

1,550

A0137000 h Ajudant colꞏlocador

Cronograma de maquinciria

168,242

6,930

A0133000 h Ajudant encofrador
A0135000 h Ajudant soldador

10,694

1,550
1,500

CF211210 h Equip barrinat broca diamant D=100-400mm
CR11 8700 h Tractor 1OOCV,brag desbros.

7,350

CRE23000 h Motoserra

3,080

CZ112000 h Grup electrógen de 20-30kVA
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1,884
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

ANNEX 7. Gestió de residus
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ANNEX NÚM. 7. JUSTIFICACIÓ DE RESIDUS D’OBRA.
Real Decreto 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i
demolició.
Decret 89/2010 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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1.- Característiques principals.
Obra:
Situació:
Municipi:
Comarca:
Promotor:
Productor de residus:
Posseïdor dels residus:
Gestor de residus:

Projecte per al nou dipòsit de proveïment d’aigua.
Parcelꞏla número 5 - Polígon 78.
L’Ampolla
Baix Ebre
Ajuntament de l’Ampolla
Ajuntament de l’Ampolla
L’empresa adjudicatària de les obres
El titular de les instalꞏlacions on s’efectuïn les operacions de
valorització dels residus, així com el titular de les instalꞏlacions on
s’efectuï la deposició dels mateixos.

2.- Avaluació del volum de residus.
2.1.- Residus d'excavació.
Són els de l'excavació de la caixa i rases. Aquests són:
- Material granular d'excavació de caixa i rases:
Segons l'amidament de projecte (ja considerat l'esponjament):
Excavació per rebaix:
Excavació tanca perimetral:
Excavació dipòsit:
Excavació caseta:
Excavació canonades:

1.980,623 m3
16,800 m3
233,880 m3
7,596 m3
540,600 m3

Amb un total de 2.779,499 m3 i una densitat de 2.250 kg/m3 es tindrà un pes de 6.253.872,75 kg.
TOTAL: 6.254 T
2.2.- Residus d’enderroc i demolicions.
- Reixat Perimetral:
Segons l'amidament de projecte (ja considerat l'esponjament) tenim un volum de 3,84 m3, que amb una
densitat de 2.300 kg/m3 es tindrà un pes de 8.832 kg.
TOTAL: 8.8 T
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ANNEX 8. Control de qualitat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

ANNEX NÚM. 8. PLA DE CONTROL DE QUALITAT.

El contingut del Pla de Control de Qualitat és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament,
recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i
el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els
assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els
criteris d’ús, conservació i manteniment.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés
d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva
realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i
manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris
d’acceptació i rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA
ACABADA)
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per
comprovar les prestacions finals de l’edifici.
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar
diversos tipus de controls, que són els següents:
A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els
següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o
indicats per la DF.
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B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un
cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i
exigides per la legislació aplicable.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de
complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com
amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen
amb més concreció els controls a realitzar.
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments
hidràulics.
- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.
- Estudi geotècnic.
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines
o d’agressivitat potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies
segons DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB
SE C Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció
de Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
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o
o

-

Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la
Generalitat)
Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la
Generalitat)

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars:
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en
els articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars).
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduït:
- Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de
control de l’acer han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovació de soldabilitat:
- En el cas d’existir empalmes per soldadura
Altres controls:
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injecció.
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
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-

-

Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.
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Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execució de la injecció.
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres
assaigs no destructius)

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant
la comprovació de l’albarà.
Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
Es solꞏlicitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant
que justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema
de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització
d’ús.
Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.

Control de qualitat de muntatge i execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de l’apuntalament
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-

Control de colꞏlocació de les biguetes i revoltons
Control de la colꞏlocació de les armadures
Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
Control del desapuntalament

Control de qualitat de l’obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de nivells i replanteig
Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.
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5. TANCAMENTS I PARTICIONS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la
execució dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts
singulars)
- Posició i garantia de continuïtat en la colꞏlocació de la barrera de vapor.
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.

6. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS
1 “Protección frente a la Humedad”.
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.

7. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTALꞏLACIONS DE FONTANERIA
Control de qualitat de la documentació del projecte:
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El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.
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Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa.
- Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les instalꞏlacions:
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no
ha variar en, al menys, 4 hores.
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no
ha variar en, al menys, 4 hores.
- Proves particulars en las instalꞏlacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les
aixetes estimades en funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix,
en la seva sortida i en les aixetes.
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
- Colꞏlocació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la
connexió).
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les
cisternes i el funcionament dels desguassos).
- Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores.

8. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTALꞏLACIONS DE SANEJAMENT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de les instalꞏlacions d’evacuació d’aigües
residuals.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovació de vàlvules de desguàs.
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
- Comprovació de muntatge de canals i embornals.
- Comprovació del pendent dels canals.
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
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Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
Prova estanqueïtat parcial.
Prova d’estanquitat total.
Prova amb aigua.
Prova amb aire.
Prova amb fum.

9. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTALꞏLACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS.
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Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
- Prova de mesura d’aire.
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:
- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels
garatges.
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
- Proves i posada en marxa (manual i automàtica).

10. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les
Instruccions Tècniques Complementàries.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentaciórecolzaments, terres, etc.
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i
suports.
- Situació de punts i mecanismes.
- Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació encastada.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

-

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

-

Subjecció de cables i senyalització de circuits.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència).
Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors,
automàtics, diferencials, relès, etc.)
- Fixació d’elements i connexionat.
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Conexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament:
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
- Comprovació d’automàtics.
- Encès de l’enllumenat.
- Circuit de força.
- Comprovació de la resta de circuits de la instalꞏlació enllestida.
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Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88
d’1 de desembre de 1988
Adaptat a CTE i EHE-08
ÍNDEX

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
01. Formigó fabricat en central
02. Acer en barres o rotlles
2.1. Acer B 500 SD
03. Armadures elaborades

(1)

i ferralla armada (2)
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3.1. Acer AP 500 SD
04. Maons amb funció estructural
05. Sistemes de sostres prefabricats

Llegenda:
(1)

Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida

(2)

Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada

(3)

Armadures normalitzades: “mallazo”

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08):
Acer B: en barres
Acer T: de baixa ductilitat
Acer S: soldable, de ductilitat normal
Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat
Acer AP: armadures passives
Acer ME: malles electrosoldades
Acer SR: resistent a sulfats
Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data
28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16
d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC
11/10/96).
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L’enginyer autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment
obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en
conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el
nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals
han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
L’enginyer que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa
de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos,
anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El
Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant
l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris,
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser
posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 3 dies des del moment en que es van
encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les
obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El
retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat
exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la
paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes
de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa
de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment
defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel
Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08.
IDENTIFICACIÓ
Material:

Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i
durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de
Condicions, Amidaments i Memòria del projecte

Situació en projecte i obra:

Fonaments i murs de contenció segons plànols.

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
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PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques resistents:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30 o bé cúbiques de 15 cm si
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08.
Característiques de docilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.50
1.30

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de Control: Estadístic
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08)
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions
administratives exigides reglamentàriament.
• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb
qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instalꞏlacions
i els mateixos processos de fabricació, caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08.
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Control durant el subministrament:
• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de
l’annex 21 de l’ EHE-08
• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament
aportats.
• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes,
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de
subministrament.
Comprovació de les instalꞏlacions de fabricació del formigó:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instalꞏlació de fabricació
del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir
la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08.
Presa de mostres:
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i
entre ¼ i ¾ de la descàrrega.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts
presents (1) i se’n quedaran una còpia.

(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el
representant del Laboratori.
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2.1

ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD
IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Diàmetres nominals:

Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat)

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE
36065 EX
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb
antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat.
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati
que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Control durant el subministrament:
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
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•
•
•
•
•
•
•
•

secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE08)
doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
fatiga (UNE-EN ISO 15630-1)
deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08)

Control desprès del subministrament:
• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per
tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en
qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula
32.2.c de l’EHE-08
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a
l’article 32.2 de l’EHE-08
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3.1

ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD
IDENTIFICACIÓ
Material:

AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08)

Diàmetres i geometria:

Els especificats a la documentació del projecte i concretament als
plànols d’armat

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir
substancialment el control per assajos

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer
B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08.
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons
UNE 36065 EX
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instalꞏlació de ferralla.
Control abans del subministrament:
•
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
•
Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de
l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat
•
Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de
l’EHE-08)
•
Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en
instalꞏlacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08.
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08.
•
Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
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•
•

Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient
que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions
administratives exigides reglamentàriament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Control durant el subministrament:
•
comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i
2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08
•
comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt
2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la
mateixa informació que en els fulls de subministrament esmentats
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte
•
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura
Control desprès del subministrament:
•
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat.
Control organolèptic i assajos:
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD i la
definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
•
comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08)
•
comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08)
•
comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (colꞏlocació de les
barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la
mateixa Instrucció i a la UNE 36831.
•
comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art.
88.5.3.1)
•
comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)
Comprovació de les instalꞏlacions de ferralla:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i
preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instalꞏlació de ferralla on s’elaboren les
armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen a l’obra. En
particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08.
En el cas que les instalꞏlacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge,
i un espai per a les armadures elaborades.
Presa de mostres:
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia
instalꞏlació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran
una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per
tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en
qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries
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(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula
32.2.c de l’EHE-08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a
l’article 32.2 de l’EHE-08
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MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL

IDENTIFICACIÓ
Material:

Totxo calat. Extrusionat. Categoria I
Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conform
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F
CTE.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Geometria:

Mida nominal de les peces : 280 x 135 x 95 (certificada) ó segons
s’indica als plànols ó al Plec de Condicions,etc.

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:

Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Amb marcatge CE (UNE EN 771)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat:
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.
Classe d’exposició de la fàbrica:
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:
2
10 N/mm , segons UNE EN 772-1 (certificada)
Expansió final per humitat:
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada)
Geladicitat:
Classificats com a no geladissos
Eflorescències:
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

3.0
1.8

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de control:
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega
Control abans del subministrament:
•
Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat
•
Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de
fabricació.
•
Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF)
•
Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF)
•
Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels
materials emprats i les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i
toleràncies)
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el
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compliment de les especificacions del projecte.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Control durant el subministrament:
•
full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del
fabricant, el número de certificat del marcatge CE, número de full de
subministrament, dades del peticionari i identificació del lloc de subministrament
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i
les especificacions de projecte,
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra
•
la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin
d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del
projecte i de l’EHE-08
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SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES
IDENTIFICACIÓ
Material:

Biguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització d’ús
(RD 1630/1980)
Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran
de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE08.

Geometria:

S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria
del Projecte

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???)
Característiques resistents:
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el
cas d’incendi
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:
Situació de projecte
Persistent o transitòria
Accidental

Formigó
1.70 (*)
1.30

Acer
1.15 (*)
1.0

(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està
en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08

CONTROL DE RECEPCIÓ
El corresponent segons EHE-08
Control abans del subministrament:
•
Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt
1.2.11 de l’annex 21)
•
Certificat de resistència a compressió (annex 22)
•
Certificat de dosificació (annex 27)
•
Certificat d’assaig d’adherència
•
Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i
la documentació de conformitat
•
Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte
Control durant el subministrament:
•
full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l’annex
21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb
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•
•

els coeficients de seguretat adoptats en el projecte.
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament
aportada.
tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva documentació,
la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que
siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les característiques
geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de l’EHE-08.

Control desprès del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents
elements resistents subministrats.
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Comprovació de les instalꞏlacions de prefabricació:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i
preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instalꞏlacions de prefabricació per tal de
comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són correctes i es duen a terme amb
el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08 i que la gestió dels materials garanteix la seva
traçabilitat.

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT
IDENTIFICACIÓ
Material:

Peces d’entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant
Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08

Geometria:

S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria
del Projecte

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???)
Característiques resistents:
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 kN segons UNE 67037
Característiques del material ceràmic:
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de control:
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08
Control documental abans del subministrament:
•
Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i
les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies).
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•
•

Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR
Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE08

Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Control durant el subministrament:
•
Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte.
•
Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament
aportada.
•
La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de
l’EHE-08.
Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents
elements d’entrebigat subministrats.
Comprovació de les instalꞏlacions de fabricació:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i
preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instalꞏlacions de fabricació per tal de
comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que permet deduir el
compliment de l’EHE-08 i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat.
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DIPÒSIT
Descripció material
1

Formigó estructural per a fonamentació
HA-30/P/20/IV

2

Acer estructural en barres B500SD

Amidament
224 m

3

19.387,5 kg

Criteri

Control

Element o grups d’elements que funcionen a flexió,
amb menys de 100 m3 de volum de formigó, amb
un temps de formigonat de menys de dues
setmanes, i, superfície construïda de menys de
1.000 m2.

3 lots per 3 sèries per lot = 9 sèries de formigó (9 amassades)

Possessió de distintiu i qualitat reconegut

Control de la documentació del distintiu.

CASETA CLORACIÓ
Descripció material
1

Acer estructural en malla AP500SD

Amidament
10,78 m

2

Criteri

Control

Possessió de distintiu i qualitat reconegut

Control de la documentació del distintiu.

Assaigs de comprovació durant recepció amb >
300T

Formació de lots: per
subministrador, fabricant,
designació, sèrie.
Màxim 40 T per lot.

Com a mínim en quatre provetes
per cada diàmetre

2

Acer estructural en barres B500SD

1.619,2 kg

Possessió de distintiu i qualitat reconegut

Dos provetes per lot: amb control
de la secció equivalent,
característiques geomètriques,
assaig doblegat-desdoblegat, o
assaig simple; i, càrrega
d’arrencada de les unions
soldades.
Control del tipus d’acer, fabricant,
límit elàstic, càrrega de trencament,
relació límit elàstic/càrrega de
trencament, allargament de
trencament, allargament sota
càrrega màxima.

Control de la documentació del distintiu.
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3

Formigó estructural per a fonamentació,
murs de contenció i capa compressió
del forjat de coberta de la caseta HA25/B/20/IIIa

10,67 m

3

Element o grups d’elements que funcionen a flexió,
amb menys de 100 m3 de volum de formigó, amb
un temps de formigonat de menys de dues
setmanes, i, superfície construïda de menys de
1.000 m2.

1 lots per 3 sèries per lot = 3 sèries de formigó (9 amassades)

10,00 m

3

Element o grups d’elements que funcionen a flexió,
amb menys de 100 m3 de volum de formigó, amb
un temps de formigonat de menys de dues
setmanes, i, superfície construïda de menys de 500
m2.

1 lots per 3 sèries per lot = 3 sèries de formigó (9 amassades)

Comprovació del comportament del mur

Control d’assentaments.

Possessió de distintiu i qualitat reconegut

Control de la documentació del distintiu

Possessió de distintiu i qualitat reconegut

Control de la documentació del distintiu

4

Paret estructural amb bloc de 30 cm de
gruix.

80,04 m

5

Forjat prefabricat unidireccional HA-25

28,2 m

2

2

TANCA PERIMETRAL
Descripció material

Amidament

1

Acer estructural en barres B500SD

350 kg

2

Formigó estructural per a fonamentació,
murs de contenció i capa compressió
del forjat de coberta de la caseta HA25/B/20/IIIa

14 m

3

Paret estructural amb bloc de 30 cm de
gruix.

33,6 m

3

2

Criteri
Possessió de distintiu i qualitat reconegut

Control de la documentació del distintiu

Element o grups d’elements que funcionen a flexió,
amb menys de 100 m3 de volum de formigó, amb
un temps de formigonat de menys de dues
setmanes, i, superfície construïda de menys de 500
m2.

1 lots per 3 sèries per lot = 3 sèries de formigó (9 amassades)

Possessió de distintiu i qualitat reconegut

Control de la documentació del distintiu
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ANNEX 9. Estudi geotècnic
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ANNEX 12. Especificació tècnica equips dipòsit del CAT
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
Núm. d’ORDRE:

ETG

EQUIP:

NIVELL HIDROSTÀTIC SUBMERGIBLE

MARCA / FABR.

VEGAWELL

SERVEI:

Mesurament de nivell en dipòsits amb dificultat de mesura des de l’exterior

Rev.:

24/03/2003

CARACTERÍSTIQUES
Mesura de la pressió hidrostàtica per mitjà del canvi de la capacitat en un diafragma de
ceràmica seca CERTEC. El procés electrònic converteix els canvis de capacitat en una pressió
proporcional a 4÷20 mA.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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La membrana del diafragma tipus ceràmic-capacitiu és capaç de resistir pressions 80 vegades
superiors al seu rang de mesura.
Muntatge sense fixació, suspès per cable de PE. Connexió amb tres cables (només es fan
servir 2), amb capilꞏlar i malla.
Longitud cable

Segons necessitat i rang

Alimentació

12÷36 Vc.c.

Rangs emprats pel CAT

0,4; 0,6 (especial, d’1 regulat a 0,6); 1; 2,5 Bars, amb longitud de cable de 6; 12 i
30 m respectivament. Altres longituds segons projecte i necessitats.

Amidament

Lineal

Estabilitat a llarg termini

0,1% a 2 anys

Desviació

< 0,5%

Histeresi

< 0,02%

Precisió

< 0,25%

Protecció sensor

IP68

Protecció contra
sobretensions

Incorporat

MODEL:

VEGAWELL-52

MARCA:

VEGAWELL o similar
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
Núm. d’ORDRE:

ETG

EQUIP:

NIVELL (Interruptor de nivell)

MARCA / FABR.

FLYGT

SERVEI:

Dipòsits i cambres aspiració

Rev.:

24/10/1997

Ut. Interruptor de nivell d’ampolla de mercuri

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

CARACTERÍSTIQUES
Medi

Líquids amb densitat entre 0,65 i 1,5

Temperatura màxima

+ 50°C

temperatura mínima

0°C

Pressió màxima de
treball

4 bar

Capacitat de ruptura

250 V - 10 A
380 V - 6 A

Tensió màxima de
connexió

24 Vca per seguretat estant submergit

Material cobertes

Polipropilè

Material de cable

PVC especial

Longitud del cable

6, 13 ó 20 segons necessitats, evitant connexions intermèdies al cable

Color

Blau

MARCA:

FLYGT o similar

PROTOTIP:

ENM-10
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
Núm. d’ORDRE:

ETG

EQUIP:

RODET DE DESMUNTATGE / CARRET DE DILATACIÓ INOX

MARCA / FABR.

AVK VÁLVULA, S.A. // VICAN

SERVEI:

Varis (desmuntatge, dilatació i / o compensació)

Rev.:

10/03/2008

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

CARACTERÍSTIQUES
Diàmetre Nominal

Totes les mides

Brides

DIN-2576 per a PN-10 i DIN-2502 per a PN-16
DIN-2503 per a PN-25 i PN-40

Connexió

Brida-Brida

Soldadures

Amb procediments homologats segons ASME - Secció IX

Execució

Rígida amb espàrrecs roscats llargs travessant ambdós extrems per facilitar el
muntatge i desmuntatge, o amb cargols com a junta de compensació o
dilatació.

Muntatge

Horitzontal o vertical

Estanquitat

Junta secció piramidal en EPDM o NBR

Norma de materials

DIN 50.049

Material

Brides, virolles interior i exterior en acer inoxidable AISI 316

Pintat

Sense pintar

Espàrrecs i cargols

S/Especificacions generals i necessitats del projecte (amb espàrrecs per a
muntatge rígid i sense per a rodet de dilatació) en acer bicromat 6.8

Tipus:

Sèrie 59/265-JP // model SBJP en inoxidable AISI316

MARCA:

AVK VÁLVULA, S.A. // VICAN o similar
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
Núm. d’ORDRE:

ETG

EQUIP:

VÀLVULA DE CONTROL HIDRÀULICA ANTIVACITACIÓ

MARCA / FABR.

BERMAD

SERVEI:

Control i limitacions de Nivell, Cabal i Pressió sense tensió (control hidràulic) en
abastament d’aigües potables

Rev.:

10/03/2007

CARACTERÍSTIQUES
Brides, juntes i cargols segons especificacions generals del CAT
Ús

Aigua potable a temperatura ambient

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Temperatura màxima 80°C
Pressió nominal

Cos per a PN-25. Brides, pilots i accessoris per a PN-16. Per a PN-25 indicar-ho
clarament en la comanda

Brides

DIN preferiblement PN-16, altres (PN-10 i PN-25) a definir segons projecte i
aplicacions

Rosques

BSP

Materials
Cos
Parts internes
Elastòmer
Revestiment

ASTM-A 536. EN 1563
Acer inoxidable
Diafragma: en NBR (Buna –N)
Epòxid qualitat alimentària

Diàmetres nominals Des de DN-50 a DN-500 a determinar en cada projecte i segons esquema
hidràulic
Tancament

Tipus U-PORT o disc estàndard a determinar en l’esquema hidràulic

Pilots

Altitud tipus flotador, model 66
Altres segons necessitats dipòsit i disposició física d’aquest. A determinar en
cada projecte segons esquema hidràulic. Tots en models metàlꞏlics (PN 16)

Accessoris:

Segons esquemes hidràulics podent incloure els elements següents:
 Selector de circuit metàlꞏlic 1/8”, ref. 50-X-M, cod.103479
 Electrovàlvula LATCH, mod. 985, ref. 109302, 24VDC (S/PN del projecte)
(1)













Tancament mecànic, cod. Segons DN
Ventosa ¼”
Filtre d’alimentació metàlꞏlic de ½”, codi. 7037698
Vàlvules de bola
Vàlvula d’agulla ¼” codi. 102956
Ràcords
Canonada de poliamida
Manòmetre en mca. ø 150
Vàlvula d’agulla, codi. 102956
Final de cursa elèctric, codi. Segons DN vàlvula
Altres (s/esquema de control hidràulic)

(1) Si la pressió es superior a 16 Bars l’electrovàlvula és de la marca BURKER, Ref.

332,C,2,B,G¼ ,3,240C,F,000

Tipus

Vàlvula bàsica de cambra simple, model 700 ES
Si es requereix amb molla, model 705 ES

Marca

BERMAD
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
Núm. d’ORDRE:

ETG

EQUIP:

VÀLVULA DE PAPALLONA (PN-6 ÷ 25)

MARCA / FABR.

KSB-AMVI

SERVEI:

Varis (conduccions de distribució i processos)

Rev.:

01/11/2007

CARACTERÍSTIQUES
PRESSIÓ DE SERVEI FINS A 16 Kg/cm²

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Vàlvules Ø  200, BOAX B, PN-10/16, fig. T2
Cos

(3g)

Fosa NODULAR JS1030

Eix

(6K)

Acer inoxidable 1.4029/1.4028 (13% Cr)

Papallona

(6G)

Acer inoxidable 1.4308/ASTM A 351 gr. CF8

Anell

(XC)

EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS,
WRAS, DVGM i BELGAQUA)

Vàlvules 200 < Ø  1000, BOAX B, PN-10, fig T5
Cos

(3g)

Fosa NODULAR JS1030/ASTM A 536 gr 60.40.18

Eix

(6K)

Acer inoxidable 1.4029 (13% Cr)

Papallona

(6)

Acer inoxidable 1.4308/ASTM A 351 gr. CF8M (AIXI 316)

Anell

(XC)

EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS,
WRAS, DVGM i BELGAQUA)

Vàlvules 200 < Ø  1000, BOAX 16, PN-16, fig T5
Cos

(3g)

Fosa NODULAR JS1030/ASTM A 536 gr 60.40.18

Eix

(6K)

Acer inoxidable 1.4029/1.4028 (13% Cr)

Papallona

(6)

DN  200: Acer inoxidable 1.4401
DN > 200: Acer inoxidable 1.4408/ASTM A 351 gr. CF8 M

Anell

(XC)

EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS,
WRAS, DVGM i BELGAQUA)

PRESSIÓ DE SERVEI FINS A 20 Kg/cm²
Vàlvules Ø  350, ISORIA 20, PN-20, fig T2
Cos

(3g)

Fosa NODULAR JS1030

Eix

(6E)

Acer inoxidable 1.4057 (17% Cr)

Papallona

(6)

Acer inoxidable Nº 1.4401/Nº 1.4408 (18-12)

Anell

(XC)

EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS,
WRAS, DVGM i BELGAQUA)

Vàlvules Ø 350 < Ø  600, ISORIA 20, PN-20, fig T5
Cos

(3g)

Fosa NODULAR GJS-400-15
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Eix

(6E)

Acer inoxidable 1.4057 (17% Cr)

Papallona

(6)

Acer inoxidable Nº 1.4401/Nº 1.4408 (18-12)

Anell

(XC)

EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS,
WRAS, DVGM i BELGAQUA)

NOTA:

Acoblament per a brides PN-25. Per a PN-20 sobre comanda
Per a diàmetres superiors veieu PN-25 tipus ISORIA 2T

PRESSIÓ DE SERVEI FINS A 25 Kg/cm²

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Vàlvules Ø  600, ISORIA 25, PN-25, fig T2
Cos

(3g)

Fosa NODULAR JS1030

Eix

(6e)

DN ≤ 200: Acer inoxidable 1.4057 (17% Cr)
DN 250 a 350 mm: Acer inoxidable 1.4542 (17% Cr)
DN 400 a 600 mm: Acer inoxidable 1.4057 (17% Cr)

Papallona

(6)

Acer inoxidable 1.4401/1.4408 (18-12)

Anell

(XC)

EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS,
WRAS, DVGM i BELGAQUA)

Vàlvules 600 < Ø  1000, ISORIA 25, PN-25, fig T5
Cos

(3g)

Fosa NODULAR GJS-400-15

Eix

(6K)

Acer inoxidable AISI 13% Cr EN 10088-3 A 35-574 X29 CrS13
Núm. 1.4029 ó X30 Cr13 Núm. 1.4028

Papallona

(6)

Acer inoxidable ASTM A 351 gr. CF8 M

Anell

(XC)

EPDM EPDM formulació especial aigua potable (homologat
ACS, WRAS, DVGM i BELGAQUA)

NOTA: Acoblament per a brides PN-25. Per a PN-20 sobre comanda

Vàlvules Ø > 1000 per a PN-6, 10, 16, 20 i 25
Vàlvules MAMMOUTH ***
Cos

(3g)

Fosa NODULAR JS1030/ASTM A536 gr.60.40.18

Eix

(6K)

Acer inoxidable 1.4029/1.4028 (13% Cr); ASTM A 276 gr 420

Papallona

(1i)

Acer al carboni ASTM A 216 gr WCB amb aportació d’acer
inoxidable AISI 316 L a la perifèria amb mecanitzat posterior

Anell

(XC)

EPDM formulació especial aigua potable (homologat ACS,
WRAS, DVGM i BELGAQUA)

***
Pressió de servei (Kg/cm²)
PN-6
PN-10
PN-16
PN-20
PN-25

Rang de diàmetres (mm)
1600 - 3000
1050 - 2500
1100 - 2100
1100 - 2000
1100 - 1800

NOTA: Acoblament per a brides d’acord amb EN 1092, PN-6, 10, 16, 20 ó 25 segons projecte i pressió servei
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COMUNS A TOTES LES SÈRIES DE VÀLVULES
Pintat servei normal
a)

Per a les vàlvules BOAX-B, pintura poliuretà, 80 micres, color blau RAL 5012

b)

Per a la resta de vàlvules, pintura poliuretà, 80 micres, color blau RAL 5002

c)

Per a accionadors desmultiplicadors, volants i comandaments: Pintura poliuretà, color gris antracita
RAL 7016, 80 micres.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Pintat servei zona soterrada i poc ventilada
a)

Imprimació:

Pintura:
Color:
Núm. de capes:
Gruix total:

EPOXY-ZINC AMERCOAT 124
Gris
1
50 micres

b)

Acabat:

Pintura:
Color:
Núm. de capes:
Gruix total:

BITUME EPOXY - SIGMA TCN 300
Negre
1
100 micres

Servomotors elèctrics
Estancs, amb senyalització visual, comandament de socors manual, 2 contactes elèctrics, 1 total obert–
1 total tancat, 2 contactes limitador parell (1 obertura i 1 tancament), interruptor de protecció tèrmica del
motor, marca AUMA. Resistència d’escalfament anticondensació a 220 V. Sèrie SA. Motor tensió 400 V
III 50 Hz. (Veieu apartat SELECCIÓ SERVOMOTORS ELÈCTRICS).
NOTA: Per a servei de regulació: consulta

Accionament manual
Desmultiplicadors manuals de la sèrie MR. Disposen de robustesa i fiabilitat: estancs al raig i a la pols
fina (IP 67), dissenyats per resistir tots els ambients industrials dins d’un rang de temperatura entre 20°C i 80°C.
Si es preveu que la vàlvula fos motoritzable en un futur, el desmultiplicador serà del tipus biela manovella
Posseeixen senyalització visual, comandament a volant i 2 contactes elèctrics total obert - tancat, en
caixa AMTROBOX amb microruptors sobre circuit imprès referència R1149.
Per DN400 i superiors seran motoritzades de forma directa i fàcil.
Desmultiplicador manual
DN

BOAX-B 10

BOAX-B 16

ISORIA-20

ISORIA-25

40

MR-25

MR-25

MR-25

MR-25

50

MR-25

MR-25

MR-25

MR-25

65

MR-25

MR-25

MR-25

MR-25

80

MR-25

MR-25

MR-25

MR-25

100

MR-25

MR-25

MR-25

MR-25

125

MR-25

MR-25

MR-25

MR-25

150

MR-25

MR-25

MR-25

MR-25
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200

MR-25

MR-25

MR-25

MR50

250

MR-25

MR50

MR50

MR50

300

MR50

MR50

MR100

MR100

350

MR50

MR100

MR100

MR100

400

MR400-S

MR400-S

MR400-S

MR400-S

450

MR400-S

MR400-S

MR400-S

MR400-S

500

MR400-S

MR400-S

MR400-S

MR400-S

600

MR400-S

MR400-S

MR400-S

MR400-S

700

MR400-S

MR400-S

MR-1600

MR-1600

800

MR400-S

MR400-S

MR-1600

MR-1600

900

MR400-S

MR800

MR-1600

MR-1600

1000

MR800

MR800

MR-1600

MR-1600

NOTA: Opcionalment i segons el projecte, sota el vist i plau del director d’obra, es podran subministrar sense
contactes elèctrics.

Accionament motoritzat
SELECCIÓ SERVOMOTORS ELÈCTRICS
Ø

Tipus
ACTELEC

TEMPS STÀNDAR
(altres segons projecte)

POTÈNCIA
(KW)

I nominal.
(A)

I arranc
(A)

0,09
0,045
0,09
0,18
0,09
0,09

0,54
0,63
0,54
1,00
1,10
0,54

1,60
1,00
1,60
3,00
2,00
1,60

SÈRIE BOAX B (PN-10)
40 a 250
300 a 350
400 a 600
700
800 a 900
1000

31/SA07.5.8
31/SA07.5.5.6
200/SA07.5.8
400/SA10.1.8
400/SA10.1.5.6
500/SA07.5.11

4m
5 m 42 seg
5 m 53 seg
5 m 53 seg
8 m 23 seg
12 m 16 seg
SÈRIE BOAX B (PN-16)

40 a 200

31/SA07.5.8

4m

0,09

0,54

1,60

SÈRIE ISORIA 16 (PN-16)
250
300 a 350
400 a 500
600
700 a 800
900 a 1000

31/SA07.5.8
31/SA07.5.5.6
200/SA07.5.8
400/SA10.1.8
400/SA10.1.5.6
800/SA.10.1.11

4m
5 m 42 seg
5 m 53 seg
5 m 53 seg
8 m 23 seg
12 m 16 seg

0,09
0,045
0,09
0,18
0,09
0,18

0,54
0,63
0,54
1,00
1,10
1,00

1,60
1,00
1,60
3,00
2,00
3,00

0,09
0,045
0,09
0,18

0,54
0,63
0,54
1,00

1,60
1,00
1,60
3,00

SÈRIE ISORIA 20 (PN-20)
32 a 250
300
350 a 450
500 a 600

31/SA07.5.8
31/SA07.5.5.6
200/SA07.5.8
400/SA10.1.8

4m
5 m 42 seg
5 m 53 seg
5 m 53 seg
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SÈRIE ISORIA 25 (PN-25)
32 a 350
400 a 450
500
550 a 600
700
800 a 1000

31/SA07.5.8
200/SA07.5.8
400/SA10.1.8
400/SA10.1.5.6
950/SA07.5.32
1600/SA.10.1.22

4m
5 m 53 seg
5 m 53 seg
8 m 23 seg
8 m 55 seg
12 m 57 seg

0,09
0,09
0,18
0,09
0,37
0,37

0,54
0,54
1,00
1,10
1,70
1,40

1,60
1,60
3,00
2,00
4,60
4,50

NOTA: Per a les vàlvules tipus MAMMOUTH el fabricant indicarà en la seva oferta les dades del
servomotor. El temps mínim de maniobra serà de 12 minuts excepte si es diu altre temps en el projecte.

PROVES, PROGRAMES PUNTS INSPECCIÓ
S’efectuaran proves de:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

 Hidràulica del cos
 Hidràulica d’estanquitat d’assentament
 Funcionament
Tot això segons el Manual de Garantia de Qualitat d’AMVI/AMRI, actualitzat al moment.
DOCUMENTACIÓ
De cada vàlvula o en el seu conjunt es donarà:
 Plànol de dimensionament
 Certificat de totes les proves efectuades pel propi fabricant
 Certificats de materials emesos pel fabricant
MANUAL DE GARANTIA DE QUALITAT
Segons el propi fabricant i en poder del CAT.
ACOBLAMENT
Segons EN 1092 PN-10 i EN 1092 per a PN-16
Per a 20 i 25 Kg/cm², Brides EN 1092, PN-25
MARCATGE
Aniran marcats amb la seva referència comercial, el diàmetre nominal, la pressió nominal i els materials
(segons EN 19).
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
Núm. d’ORDRE:

ETBT

EQUIP:

CABLE BT. RV-K

Rev.:

05/12/2003

MARCA / FABR.: GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA
SERVEI:

Instalꞏlació elèctrica BT general

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

CARACTERÍSTIQUES
Tipus

Flexible

Designació

RV-K (núm. XS) (UNE 21123-2)

Seccions

Segons potències

Tensió nominal

0,6/1 kV

Conductors

Cordes de coure recuit, classe 5. UNE EN 60228, UNE 21022

Característiques del cable
al foc

No propagació de la flama: UNE EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2;
NFC 32070-C2.
Emissió reduïda halògens: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1;
Emissió ClH < 14%.

Formació del conductor

Segons UNE-21022

Tipus d’aïllament

Polietilè reticulat XLPE

Tipus de coberta

Policlorur de vinil PVC

Temperatura màxima
de servei

90°C

Temperatura màxima
de curt circuit

250°C

Resistència a l’esquerdament Termoestable
Resistència baixes
temperatures

Termoestable

MARCA

GENERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA o similar
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
Núm. d’ORDRE:

ETBT

EQUIP:

CABLES MULTIPOLARS BT. VV-K

Rev.:

03/12/2003

MARCA / FABR.: GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA
SERVEI:

Interconnexió i senyalització equips Baixa Tensió

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

CARACTERÍSTIQUES
Tipus

Flexible multipolar

Designació UNE

VV-K UNE 21123-1

Secció

Segons projecte

Conductor

Cordes de coure recuit, classe 5 UNE EN 60228

Tensió d’aïllament

0,6/1 kV

Característiques del cable No propagació de la flama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2;
NFC 32070-C2
al foc
Emissió reduïda halògens: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1
(emissió CLH < 20%)
Tipus d’aïllament

Policlorur de vinil PVC

Tipus de coberta

Policlorur de vinil PVC

Temperatura màxima de
servei

70°C

Temperatura màxima de
curt circuit

160°C

Resistència a
l’esquerdament

Termoplàstic

Resistència baixes
temperatures

Termoplàstic

MARCA:

GENERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA o similar
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
Núm. d’ORDRE:

ETBT

EQUIP:

CABLES APANTALLATS. VC4V-K

Rev.:

03/12/2003

MARCA / FABR.: GENERAL CABLE // PRYSMIAN // DRAKA
SERVEI:

Maniobra i control d’equips Baixa Tensió, apantallat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

CARACTERÍSTIQUES
Tipus

Flexible multipolar apantallat

Designació UNE

VC4V-K UNE 21031-13

Secció

Segons projecte

Conductor

Cordes de coure recuit, classe 5 UNE EN 60228

Tensió d’aïllament

300/500 V

Característiques del cable No propagació de la flama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2;
NFC 32070-C2
al foc
Emissió reduïda halògens: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1
(emissió CLH < 20%)
Tipus d’aïllament

Policlorur de vinil PVC

Tipus de coberta

Policlorur de vinil PVC

Pantalla

Trena de fils de coure

Temperatura màxima de
servei

70°C

Temperatura màxima de
curt circuit

160°C

Resistència a
l’esquerdament

Termoplàstic

Resistència baixes
temperatures

Termoplàstic

MARCA:

GENERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA o similar
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DOCUMENT 2

PLÀNOLS
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ENTRADA CAT FE
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ENTRADA CAT FE
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ENTRADA D'AIGUA GILET I

PE DN200mm

SOBREEIXIDOR
PE DN200mm
ARQUETA DE

AMB PORTELLA DE SEGURETAT

CASETA ENTRADA
CAT

LLEGENDA
CANONADA
CANONADA
CANONADA
CANONADA
CONDUCTES ENTRE SONDES I ARMARI TELECOMANDAMENT CAT.

TANCA PERIMETRAL EXISTENT.

.
ARQUETA DE 100x100 cm AMB MARC I TAPA.

L'INTERIOR D'ARQUETA DE 100x100 cm AMB MARC I TAPA

C

COMPTADOR TIPUS WOLTMANN I CARRET DE DESMUNTATGE A
L'INTERIOR D'ARQUETA DE 100x100 cm AMB MARC I TAPA

ENTORNPEU DE 15 cm.
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B
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46.70

CONSTRUIR

46.00

A
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43.47

A'
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41.45
40.75
40.50

E A3: 1/200
E A1: 1/100

TANCA METALICA
PERIMETRAL EXISTENT

DIPOSIT EXISTENT

CASETA A CONSTRUIR

46.00

DIPOSIT A CONSTRUIR

TANCA METALICA
PERIMETRAL A CONSTRUIR

46.00
PINTAT EXTERIOR
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SUBMINISTRAMENT A

47.88

46.70
CAT
GILET II
GILET IV

GILET IV

GILET II

PE DN200mm

EXISTENT 1.100 m3

EXISTENT

PE DN200mm

44.21

PE DN200mm

CASETA DE

44.16

46.00

SOBREEIXIDOR

PE DN160mm

PE DN160mm

FE GALVANITZAT DN200mm

GILET IV

SOBREEIXIDOR

FE GALVANITZAT DN200mm

46.00

CAT

FC DN200mm

GILET II

PE DN200mm

CASETA DE

PROJECTAT 2.000 m3

PROJECTADA
43.65

43.50

SORTIDA D'AIGUA PER

PE DN160mm

41.44

(*)

PE DN200mm

ENTRADA D'AIGUA

CASETA CAT

(*)

PE DN200mm

FE GALVANITZAT DN200mm

BY PASS D'AIGUA
SORTIDA D'AIGUA PER

41.45

CAT
PE DN200mm

FE GALVANITZAT DN200mm
PE DN160mm
PE DN200mm

FC DN200mm
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SUBMINISTRAMENT A

FC DN270mm

FE DN200mm

PE DN160mm

LLEGENDA

CANONADA EXISTENT DE SORTIDA D'AIGUA TRACTADA
CANONADA EXISTENT A MANTENIR

SOBREEIXIDOR
A LLERA

CANONADA PROJECTADA DE SORTIDA D'AIGUA TRACTADA
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(*)
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BIGA SEIENT

SABATA CENTRAL
(Veure Detall 1)

SABATA CENTRAL
(Veure Detall 1)

SABATA CENTRAL
(Veure Detall 1)

SABATA CENTRAL
(Veure Detall 1)

ARMAT SUPERIOR #10C/15 cm
ARMAT INFERIOR #10C/15 cm

BIGA SEIENT

ARMAT:(Veure detall 2)
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DETALL 2 MUR EXTERIOR
E:1/30

MATERIAL
"IN SITU"

ELEMENT

CONTROL

NETEJA

NORMAL

1.5

SOLERA

NORMAL

1.5

HA-30/P/20/IV

PARETS

1.5

HA-40/F/13/IV

PREFABRICAT

COBERTA

1.5

HP-40/F/13/IV

ACER PASSIU

TOTS

1.15

AP-500-S

ACER ACTIU

TOTS

1.15

Y-1860-S7

TOTS
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TIPUS
HM-15/B/25/IIa

INTENS

DETALL 1 SABATA CENTRAL
E:1/30

16//150 - 2.00 m

16//150 - 3.00 m
Bassa d'ancora, femella i contra femella
Pilar prefabricat

10//150

50 mm d'espessor de morter en la base del pilar
Perns cargolats M24 pegats amb resina epoxi

Junta waterstop amb

de morter fluid
cargol anivellador

10//150 - 3.00 m

10//300 - 2.10 m
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B'
E:1/100

A

BIGA INTERMITJA
O D'EXTREM

A'

PLACA
COBERTA

B

46.00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

MUR
EXTERIOR

MUR
EXTERIOR

PILAR

Junta waterstop amb
cargol anivellador

Junta waterstop amb

SABATA
CENTRAL

de morter fluid

cargol anivellador

de morter fluid

PLACA
COBERTA

E:1/100

46.00

BIGA INTERMITJA

BIGA INTERMITJA

BIGA INTERMITJA

BIGA D'EXTREM

BIGA D'EXTREM
MUR
EXTERIOR

PILAR

PILAR

PILAR

PILAR

PILAR

Junta waterstop amb
cargol anivellador

ARXIU

MUR
EXTERIOR

Junta waterstop amb

SABATA
CENTRAL

de morter fluid

CLAU

PILAR

DATA
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SABATA
CENTRAL
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SABATA
CENTRAL
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SABATA
CENTRAL

cargol anivellador

FULL
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DIBUIXAT

COMPROVAT

de morter fluid
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ESTRUCTURA:
PILARS I COBERTA
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DETALL ARMATS PILAR

DETALL DIMENSIONS PILAR

DETALL DIMENSIONS MUR

PANELL MUR VISTA EN PLANTA

E:1/20

E:1/50

E:1/50

E:1/50

NIVELL DE SOLERA
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E:1/50

JUNTES ENTRE PANELLS MUR

P1

P1

P1

E:1/10

MATERIAL
"IN SITU"

ELEMENT

CONTROL

NETEJA

NORMAL

1.5

SOLERA

NORMAL

1.5

HA-30/P/20/IV

1.5

HA-40/F/13/IV
HP-40/F/13/IV

PARETS
PREFABRICAT

COBERTA

1.5

ACER PASSIU

TOTS

1.15

AP-500-S

1.15

Y-1860-S7

ACER ACTIU

TOTS
TOTS
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PLACA COBERTA,
(Veure detall 1)

BIGA D'EXTREM
(Veure Detall 3)

BIGA INTERMITJA
(Veure Detall 2)

BIGA INTERMITJA
(Veure Detall 2)

BIGA INTERMITJA
(Veure Detall 2)

BIGA D'EXTREM
(Veure Detall 3)

PILAR 40x40

FORAT PER ARQUETA
DE SONDES

coberta
parets verticals
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DETALL 1 PLACA COBERTA, COTES ARMAT SUPERIOR

DETALL 2, BIGA INTERMITJA, DIMENSIONS I ARMATS

E:1/50

E:1/50

PLACA COBERTA, COTES I PRETENSAT
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MATERIAL
"IN SITU"

ELEMENT

CONTROL

TIPUS

NETEJA

NORMAL

1.5

HM-15/B/25/IIa

SOLERA

NORMAL

1.5

HA-30/P/20/IV

1.5

HA-40/F/13/IV

1.5

HP-40/F/13/IV

PARETS
PREFABRICAT

JUNTES ENTRE PANELLS COBERTA

COBERTA

ACER PASSIU

TOTS

1.15

AP-500-S

ACER ACTIU

TOTS

1.15

Y-1860-S7

TOTS
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ENGINYER INDUSTRIAL

DE PROJECTES

FULL

ESCALES

DIBUIXAT

COMPROVAT

INTENS

A. GOMEZ

A3:1/100
A1:1/50

ESTRUCTURA:
PLACA COBERTA I BIGUES

06

6

DE

6

A2

FONAMENT

A3

PLANTA
6,00
0,20

5,60

2,10

0,20

3,85
0,25

3,35

3,35

3

8

5

0.50

6

8

A3

1

A2

1,00

1,00

0.50

2,15

3,10
3,60

7
10

6
4,50

9

0,70

4

4,30

4,70
0,70

7

1
6

2

1,00

1,00

6

150x150x10 mm SOBRE BASE DE TOT-U ARTIFICIAL GRUIX 20 cm.
PORTA de 2,10x1,80 m DE FERRO GALVANITZAT, AMB PANY

3

1

0,25

CARES.

1,30

1,05

0.50

1,00

1,05

0.50

1,00

2

0,31

2

1,90

0,96

4
5

7
1,90

SABATA CORREGUDA DE 50 x 30 cm DE PROFUNDITAT SOBRE 5

6

2,30

8

3,50
5,80

0,93

HORIZONTALS.

9
10

Ternal

2
1,80

0,31

3,74

7

1,90

0,96

1,90

0,93

1,00

1,00

6,00
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FULL
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COMPROVAT

1,80

2

7

3,74
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7

3
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3
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CASETA:

07

1
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5

0,15
3,15

3,79

7

C'

9

A

0,20
0.15

4,30

B

3

1.85

2.10

2.50

2

C

0.50

1,05

0.20

0,50

1

0.20

1
5

2

5

150x150x10 mm SOBRE BASE DE TOT-U ARTIFICIAL GRUIX 20 cm.
PORTA de 2,10x1,80 m DE FERRO GALVANITZAT, AMB PANY

3
4%

CARES.

4
5

0,15

4

7

3,79

0.50

3,79

7

2.50

9

3

10

1,24
0.15

0,20

HORIZONTALS.

1

6

0,50

0,25

3,10

1,14

0,25

6

6
10

0,25

3,35

0,25

8

0,10

8

0,50

3,95

3,70

10

5

3,60

3,95

5
6

0,10

0,80

3,70

5
0,50

0.20

0.20

0,50

1

0,20

0.15

4,30

3

7
8

1.85

2.10

2.50

2
3

SABATA CORREGUDA DE 50 x 30 cm DE PROFUNDITAT SOBRE 5

6
3.15

3,15

0.20

0,50
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DE PROJECTES
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CASETA:
ESTRUCTURA ARQUETA-GOT

07

3

DE

5

DN200

SIMBOLOGIA

3 - Sobreeixidor amb tub d'acer sense soldadura DN 6"
4 - Tub d'acer sense soldadura DN6"
5 - Tub acer sense soldadura DN 8"
6 - Tub PE100 ADSR11 DN160 PN16
7 - Tub PE100 ADSR11 DN200 PN16
8 - Brida plana DN200 PN16
10 - Con DN200 - DN100
11 - Carret de desmuntatge DN100
12 - Carret de desmuntatge DN200
13 - Carret estabilitzador DN100
14 - Carret estabilitzador DN200
15 - Comptador DN100, amb emissor d'impulsos
16 - Comptador DN200, amb emissor d'impulsos

21
24

22

25 27
Hipoclorit

28
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20 - Brida universal DN8" PN16

25

7

22 - Renta ulls i dutxa
23 - Panell analitzador i regualdor de Cl lliure
Bomba dosificadora de hipoclorit

23
26

20

7

0,60

19

20

12 30

18

14

0,60

5

0,40

16 14 12
0,40

25 - Tub d'acer estirat DN50 DIN2448/81

1
8

5

29 - Escala
31 - Barana

1
19

12

18

14

16 14 12 8

26
2

31

6

28

29

4

3

21

CLAU

27
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07

4

DE
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DETALL CASETA
Escala 1/50

QUADRE EXISTENT

CASETA A
CONSTRUIR

6
4x

CONSTRUIR
DIPOSIT
EXISTENT
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2

2

POTENCIA A CONTRACTAR 6,92 kW.

SIMBOLOGIA

1
2

QUADRE DE PROTECCIO GENERAL.
ENDOLL III+N+TT ESTANC.
INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANC.
PANTALLA ESTANCA PER UN O DOS TUBS FLUORESCENTS (1x36W o 2x36W), IP 65.

LLUM EMERGENCIA 300 lumens, IP 65.

POSADA A TERRA AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 2,0 m DE LONGITUD.

CLAU

ARXIU

DATA
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5

DE

5

06 06

04

Hipoclorit

04
03

06

01

02

SOBREEIXIDOR

E A3: 1/100
E A1: 1/50

COBERTES EXTERIORS
E A3: 1/100
E A1: 1/50

E A3: 1/100
E A1: 1/50

E A3: 1/100
E A1: 1/50

SEGELLAT AMB

SORTIDA 5 cm SOBRE
SOLERA PER
DECANTACIO DE FINS

DN 200

>0,40
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05
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DETALLS
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1

DE

3

DETALL 8 MARC I TAPA ENTRADA

DETALL 9 TUB GUIA PER A SONDES
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Hipoclorit

07

09 08
DETALL 9 TUB GUIA PER A SONDES
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DETALLS

08

2

DE

3

DERIVACIO EN "T"

RASES PER CONDUCCIONS

DETALL ARQUETA
D
C

Veure detall 020103

B

H

H

Arrebossat i lliscat. Obra de

0.15

0.70 (MINIM)

0.15

A

A

A

Veure detall 020103

TRONETES
MESURES
A

TIPUS -I- TIPUS -II- TIPUS -III0.70
0.56
0.85
1.09
60
100

0.90
0.56
0.85
1.09
125
300

1.20
0.56
0.85
1.09
350

E

E'

MARC I TAPA
Escala 1/40
0.15

A

0.15

B
0 0.608

PLANTA

SITUACIO DEL NOM
DE LA POBLACIO

NOTES:

/ 0.630

1,6 m

des de l'eix de la canonada.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS ARQUETES

Cota superior
paviment

0.08

0.04

0.15

0,6 m

HA-25/P/IIa
40x20x20 cm

DETALL A
0,3 m
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1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
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PLEC DE CONDICIONS
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1.- Condicions Generals
1.- Objecte
2.- Abast
3.- Llei del contracte
4.- Ordre de prioritat
5.- Direcció facultativa
6.- Representació del contractista
7.- Presència del contractista a l'obra
8.- Oficina de l'obra
9.- Responsabilitats del contractista
10.- Pagament d'arbitris
11.- Anuncis i cartells
12.- Còpies de documents
13.- Causes de rescissió del contracte
14.- Començament de l'obra, ritme d'execució dels treballs
15.- Ordre dels treballs
16.- Preses provisionals de l'obra
17.- Materials, aparells i equips
18.- Materials no utilitzables
19.- Materials i aparells defectuosos
20.- Mitjans auxiliars
21.- Treballs no estipulats expressament en el plec de condicions
22.- Execució simultània de diferents treballs
23.- Modificació del projecte
24.- Aclariments i modificacions dels documents del projecte
25.- Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa
26.- Ampliació del projecte per causa imprevista
27.- Responsabilitat en el retardament de l'obra
28.- Treballs defectuosos
29.- Vicis amagats
30.- Amidaments definitius dels treballs
31.- Recepció de les obres
32.- Termini de garantia

2.- Plec de prescripcions Tècniques Generals
1.- Documentació tècnica de referència
2.- Condicions que hauran de satisfer els materials
3.- Reconeixement de materials
4.- Condició general d'execució de les obres
5.- Obres no previstes
6.- Condicions generals d'amidaments i valoració de les obres
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7.- Assaigs i proves
8.- Replanteig
9.- Reconeixement del terreny
10.- Accessos
11.- Obres ocultes
12.- Policia d'obra
13.- Protecció contra les aigües
14.- Màquines i eines
15.- Senyalització i precaucions
16.- Centres i mitjans auxiliars de la construcció
17.- Reparacions per la presència d'aigua
18.- Precaució a l'acabament de paviments i llurs irregularitats
19.- Interpretació de documents i plànols
20.- Plànols de l'obra acabada
21.- Ocupació de terrenys
22.- Desallotjament de l'obra
23.- Procedència i classificació dels materials
24.- Mitjans auxiliars

3.- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
1.- Moviment de terres
2.- Paviments
4.- Murs, obra de fàbrica i formigó
6.- Abastament d’aigua
8.- Baixa Tensió
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1.- CONDICIONS GENERALS
OBJECTE.
Art.1.

L'objecte del present plec de condicions és establir les condicions tècniques
particulars i generals que han de regir en la planificació, execució,
desenvolupament, control, recepció i abonament de les obres del present
projecte.

ABAST.
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Art.2.

El text del present plec de condicions, formarà part en la seva totalitat del
contracte d'adjudicació de les obres i instal.lacions de referència a
formalitzar entre els propietaris majoritaris i l'empresa, o empreses,
adjudicatària de les obres i installacions, a partir d'ara dit "Contractista".

LLEI DEL CONTRACTE.
Art.3.

Constitueix llei del contracte d'adjudicació:
1er. El plec de clàusules administratives particulars que s'estableixi per a
l'adjudicació de les obres.
2on. El plec de clàusules administratives generals i els corresponents plecs
de prescripcions tècniques generals i particulars d'obres i installacions que
integren aquest projecte.
3er. La Llei 9/2017 de 8 de novembre , de contractes del sector públic.
4rt. La normativa aplicable assenyalada en la clàusula 3 del plec de
clàusules administratives generals aplicables a la contractació d'obres i
installacions.
5è. Quant no vinguin modificades pels punts anteriors, les Normes Bàsiques,
Instruccions, Reglaments, Plecs tipus i Ordenances referents a les
condicions d'índole tècnica a què hagin d'ajustar-se les obres.
I en tot cas, el que està especificat en les vigents Refosa dels Textos Legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística (D.L. 1/1.990), Llei d'Habitatge de
13 de Novembre de 1.991 del Parlament de Catalunya i la legislació general
de defensa del consumidor.

ORDRE DE PRIORITAT.
Art.4.

En cas de discrepàncies entre documents normatius, s'atendrà el següent
ordre de prioritat:
1er. El contracte d'adjudicació.
2on. Bases de concurs o petició d'ofertes en tot cas.
3er. Plànols del projecte.
4rt. Plec de prescripcions tècniques.
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5è.
6è.
7è.
8è.

Estat d'amidaments del projecte base del concurs i de la petició d'oferta.
Taules de preus i pressupost acceptat.
Memòria general del projecte i Annexes.
Documents de l'oferta del contractista.

DIRECCIÓ FACULTATIVA.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Art.5.

La direcció facultativa de les obres i instal.lacions objecte del contracte,
recaurà en el personal tècnic qualificat que es nomenarà abans de la data de
començament dels treballs.Existirà un llibre d'ordres numerat i duplicat, tal
com assenyala l'article 54 del reglament d'obres, activitats i serveis, que serà
diligenciat prèviament pel secretari general de l'Ajuntament. En el llibre es
transcriuran totes les ordres que la direcció facultativa cregui necessàries
donar al contractista, perquè així tingui cura d'evitar accidents dels obrers,
vigilants i finques veïnes. Així com les que cregui necessàries per reparar les
possibles deficiències constructives que hagi vist a les visites, i totes les que
consideri indispensable, d'acord i amb harmonia amb els documents del
projecte.
Cada ordre anirà signada per la direcció facultativa i "l'assabentat" signat pel
contractista o representat. La còpia de cada ordre quedarà en poder del
contractista.
El fet de què en l'anomenat llibre no figurin redactades les ordres que té
l'obligació complimentar el contractista, d'acord amb el que està establert en
les normes oficials, ordenances, reglaments, etc. no suposa cap eximent ni
atenuant per la responsabilitat inherent al contractista. Tota reclamació
eventual del contractista no podrà tenir en compte cap esdeveniment o
document que no hagi estat citat en el seu moment en el llibre d'ordres.
Si manca això, l'opinió de la direcció facultativa serà l'única que es tindrà en
compte.
A més a més de les facultats particulars que li corresponen, segons els
articles següents, té com missió específica la direcció i vigilància dels treballs
que es realitzen amb autoritat tècnica legal, completa i indiscutible sobre les
persones i coses situades en obra, i en relació amb els treballs que per
l'execució del contracte es portin a terme, podent fins i tot, però amb causa
justificada, recusar en nom de la propietat al contractista, si considera que
l'adopció d'aquesta solució és útil i necessària per la correcta marxa de
l'obra.
Així, el contractista està obligat a nomenar els seus representants en l'obra,
els quals atendran en tot moment les observacions i indicacions de la
direcció facultativa.També el contractista s'obliga a facilitar a la direcció
facultativa, la inspecció i vigilància de tots els treballs i a proporcionar la
informació necessària sobre l'acompliment de les condicions de la contracta i
del ritme de realització dels treballs, tal com està previst en el pla de l'obra.
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A fi i efecte, el contractista estarà obligat a tenir en l'obra, durant l'execució
dels treballs, el personal tècnic i el capatàs o encarregats necessaris per la
correcta conducció i vigilància de les obres i instal.lacions.
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA.
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Art.6.

Des del començament de les obres, fins la seva recepció provisional, el
contractista nomenarà un cap d'obra, com representant seu autoritzat que
tindrà cura de que els treballs siguin portats amb diligència i competència.
Aquest cap d'obra estarà expressament autoritzat per rebre notificacions de
les obres i serveis i les instruccions escrites o verbals emeses per la direcció
facultativa. També estarà expressament autoritzat per signar i acceptar els
amidaments realitzats per la direcció facultativa.
Qualsevol canvi que el contractista desitgi fer, respecte els seus
representants, deurà comunicar-ho a la direcció facultativa, el relleu no es
podrà fer fins que aquesta accepti les persones nomenades.
Quan no es compleixi el que s'ha esmentat abans, seran efectives les ordres
i modificacions que es trametin al personal de més categoria tècnica dels
empleats o operaris de qualsevol ram, que dependents de la contracta,
intervinguin a les obres i en absència de tots ells, les dipositades en la
residència de l'oficina del contractista, en les hores d'oficina.
Per manca de respecte i obediència a la direcció facultativa o al personal
encarregat de la vigilància de les obres, per incapacitat o per actes que
comprometin o pertorbin el bon curs dels treballs, el contractista, estarà
obligat a substituir els seus empleats o operaris, a requeriment de la direcció
facultativa.

PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA.
Art.7.

El contractista, per ell o mitjançant els tècnics, representants o encarregats,
romandrà a l'obra durant la jornada legal de treball, i acompanyarà a la
direcció facultativa, en les visites que faci a l'obra.
Així mateix, per ell o mitjançant llurs representants, serà present a les
reunions d'obra que es convinguin, no podent justificar per motius d'absència
cap reclamació a les ordres manades de la direcció facultativa durant les
visites.
Les ordres manades, quedaran registrades en el llibre d'ordres.

OFICINA DE L'OBRA.
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Art.8.

El Contractista habilitarà una oficina d'obra en el lloc que consideri més
apropiat, prèvia conformitat del Director. En aquesta hi haurà una taula, per
poder consultar i estudiar els plànols.
En l'esmentada oficina, tindrà sempre el contractista una còpia autoritzada
de tots els documents del projecte que hagin estat facilitats per la direcció
facultativa.

RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA.
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Art.9.

El contractista serà el responsable del compliment dels reglaments i
disposicions actuals en matèria de seguretat laboral i social. La propietat
queda al marge de tota responsabilitat de les diferències que duran el curs
del contracte puguin sorgir entre el contractista i el personal contractat.

El contractista serà responsable de tots els perjudicis i accidents de tota
mena que siguin produïts a tercers, pel seu personal, per llurs màquines o
com a conseqüència dels treballs. Per tant el contractista, haurà de
subscriure una pòlissa de responsabilitat civil i una d'assegurança que
cobreixi els riscos de l'execució de l'obra, tenint que comunicar a la propietat,
el nom de la companyia d'assegurances abans de l`inici de les obres.
El contractista renuncia per anticipat a qualsevol recurs contra la propietat,
que tingui a veure a les conseqüències eventuals dels accidents o perjudicis
que puguin tenir lloc pel fet o per les obres i acceptar convertir-se en
responsable subsidiari de la Propietat, deixant-la lliure contra qualsevol
reclamació o recurs, tramés per tercers, com a conseqüència de tot accident
o perjudici resultant de l'execució de les obres.
En cas de perjudicis causats pel contractista o per llurs subcontractats o
subministradors als carrers, vies, tancats o instal.lacions de tota mena,
públiques o privades, es fixarà un termini per la reparació d'aquests
perjudicis.
En el cas de que el contractista no realitzés aquesta reparació de perjudicis
en el termini fixat, la Propietat podrà fer-los executar immediatament, amb
càrrec al mateix, sense cap que sigui necessari cap avís.
A més a més s'aplicarà a l'adjudicatari una penalització del 10% al cost de
reparacions.
La penalització màxima pactada en contracte, s'aplicarà automàticament en
el cas de que el contractista abandonés l'obra.
En cas d'accident dels operaris amb motiu i en l'exercici dels treballs de
l'obra, el contractista seguirà el que mana la llei actual. Ell serà, en tot cas,
l'únic responsable de l'incompliment, sense que pugui quedar afectada la
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propietat o llurs representants per la responsabilitat en qualsevol aspecte; ja
què, es considera que en els preus contractats, estan inclosos totes les
despeses precises per complimentar les disposicions legals.
PAGAMENT D'ARBITRIS.
Art.10.

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipal o d'altres orígens i
que l'abonament ha de fer-se durant el temps de les obres i pel concepte
dels propis treballs que es realitzen, aniran a càrrec del contractista, sempre
que les condicions particulars del contracte no manin el contrari.
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El contractista estarà obligat a satisfer les despeses que s'originin a
l'Administració pels tràmits de licitació, adjudicació, devolució de la garantia i
de la formalització del contracte, inclosa la possible publicació d'anuncis.
ANUNCIS I CARTELLS.
Art.11.

Sense autorització de la propietat no podran fer-se en les obres, ni en llurs
tanques, etc. més inscripcions o anuncis dels que hagi autoritzat
l'administració.

CÒPIES DE DOCUMENTS.
Art.12.

El contractista té dret a treure, pagant ell, còpies dels plànols, pressupostos i
plecs de condicions i altres documents del projecte. La direcció facultativa, si
el contractista ho sol.licita, autoritzarà aquestes còpies amb la seva
signatura una vegada comprovades.

CAUSES DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTE.
Art.13.

Es consideren causes de rescissió del contracte per part de la propietat, les
que s'anomenen a continuació:
1er. La suspensió de l'obra començada, i en tot cas, sempre que per causes
alienes a la contracta, no es comenci l'obra adjudicada dins el termini de tres
mesos, a partir de l'adjudicació.
2on. L'incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa
o mala fe, amb perjudici dels interessos de l'obra.
3er. Per sobrepassar-se amb dos mesos el termini d'execució de les obres,
sense haver-se acabat.
Es consideraran causes suficients de rescissió del contracte per part del
contractista:
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1er. La modificació del projecte de tal manera que representin alteracions
fonamentals del mateix, i en qualsevol cas, sempre que la variació del
pressupost d'execució d'aquestes modificacions, representi més o menys del
25%, com a mínim de l'import d'aquell.
2on.El no pagament d'alguna de les quantitats endeutades i conformades
sense causa justificada.
COMENÇAMENT DE L'OBRA,RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
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Art.14.

El contractista començarà les obres en el termini assenyalat pel contracte
d'adjudicació de l'obra, desenvolupant-les en la manera necessària perquè
dins del períodes parcials, quedin executades les obres corresponents, i la
realització total de l'obra tingui lloc dins del termini exigit pel contracte.
Tots els treballs s'efectuaran amb estricte observació del projecte, de les
modificacions que prèviament han estat aprovades i de les ordres i
instruccions, que sota la seva responsabilitat i per escrit, lliuri la Direcció
Facultativa al contractista, sempre que aquestes estiguin d'acord dins les
xifres que pugen els pressupostos aprovats.

ORDRE DEL TREBALLS.
Art.15.

En general, l'ordre dels treballs serà determinada pel contractista, menys en
aquells casos que per qualsevol circumstància d'ordre tècnic o facultatiu
cregui convenient la seva variació la direcció facultativa. Aquestes ordres
hauran de comunicar-se per escrit al contractista i aquest tindrà obligació de
complir-ho, essent directament responsable de qualsevol dany o perjudici
que pugui venir pel seu incompliment.

PRESES PROVISIONALS DE L'OBRA.
Art.16.

El contractista realitzarà les gestions necessàries a les companyies
subministradores a fi i efecte de tenir a l'obra els serveis i energies
necessaris per la realització dels treballs. La direcció facultativa, assenyalarà
en cada cas les quantitats o consums mínims que sol.licitarà el contractista.

MATERIALS, APARELLS I EQUIPS
Art.17.

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes
classes en els punts que li semblin convenients, sempre que reuneixin les
condicions exigides en el contracte, que estiguin perfectament preparats per
l'objecte i siguin utilitzats en obra d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques del projecte i en les instruccions de la direcció facultativa.
No es procedirà a la utilització i col.locació de materials i d'aparells sense
que abans siguin examinats i acceptats per la direcció facultativa, tal com
prescriuen els plecs de condicions i prescripcions tècniques. El director de
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l'obra podrà ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i
unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents.
Les despeses que portin els assaig, anàlisi, etc., seran a càrrec del
contractista, fins al 1,5% de l'import de la licitació.
El Contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i
mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d'aquelles en el
termini estipulat.
MATERIALS NO UTILITZABLES.
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Art.18.

El contractista, a càrrec seu, transportarà i col.locarà de forma agrupada en
el lloc de l'obra que es designi, per no causar perjudicis al curs dels treballs,
els materials procedents d'excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin
utilitzables a l'obra.
Es retiraran directament de l'obra i es portaran directament a les
escombraries, quan així estigués establert en els documents del projecte.
En cas de que no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran
d'ella, quan així ho ordeni la direcció facultativa; acordant prèviament amb el
contractista la seva justa taxació, tenint en compte el valors dels esmentats
materials i les despeses del transport.

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS.
Art.19.

Quan els materials i aparells no fossin de la qualitat requerida i no fossin
perfectament preparades, la direcció facultativa donarà ordre al contractista
perquè substitueixi per altres adequats a les condicions requerides pels
plecs de condicions i especificacions tècniques o en el seu defecte a les
ordres de la direcció facultativa.
La direcció facultativa podrà, si ho aconsellen les circumstàncies o estat de
l'obra, permetre la utilització d'aquells materials defectuosos que millor li
semblin; o acceptar la utilització d'altres materials de superior qualitat a la
que s'indica en els plecs de condicions, descomptant en el primer cas la
diferència de preu del material defectuós respecte a l'original; i no tenint dret
el contractista a indemnització en el segon cas. No obstant i malgrat el que
s'ha esmentat, quan l'ordre sigui injusta a judici del contractista, aquest
podrà recórrer davant la propietat d'acord amb el que s'estableix en aquest
plec de prescripcions.

MITJANS AUXILIARS.
Art.20.

Seran a compte del contractista les bastides, cintres, màquines i altres
mitjans auxiliars, que es necessiten per la bona marxa i execució dels
treballs. La propietat no té cap responsabilitat per qualsevol avaria o
accident personal que pugui passar en les obres per insuficiència dels
esmentats mitjans.
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TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT EN EL PLEC DE CONDICIONS.
Art.21.

Serà obligació del contractista executar allò que sigui necessari per la bona
realització i aspecte de les obres i instal.lacions, encara que no s'hagi
estipulat expressament, sempre que sense separar-se dels documents
normatius, ho disposi la direcció facultativa i dins dels límits de possibilitats
que els pressupostos determinen.

EXECUCIÓ SIMULTÀNIA DELS DIFERENTS TREBALLS.
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Art.22.

La propietat es reserva el dret d'executar de forma simultània, per ella
mateixa o per tercers, altres treballs no inclosos en el contracte. En aquest
cas, els diferents contractistes hauran de donar totes les facilitats i
s'atendran a les ordres de la direcció facultativa, no podent els contractistes
fer cap reclamació. S'hauran d'acatar les subjeccions que se'n dedueixin i
prendre les mesures necessàries per a no molestar la resta dels
contractistes.
Si aquesta situació provoca un retard en l'execució de l'obra, el contractista
deurà, amb temps i per escrit, comunicar-ho a la direcció facultativa que
resoldrà sobre l'assumpte.

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE.
Art.23.

El contractista no podrà realitzar canvis ni modificacions en els materials i
solucions definides en el contracte d'adjudicació, sense autorització
expressa, per escrit, de la direcció facultativa.
L'obtenció d'aquesta autorització s'haurà de fer per escrit, exposant les
repercussions que la modificació comporti. En el termini de 15 dies, la
direcció facultativa comunicarà la decisió presa, en el ben entès que no
s'acceptaran ampliacions en el termini d'execució pel temps transcorregut en
la presa d'aquestes decisions.
Quan sigui necessari fixar un nou preu, es procedirà a estudiar-ho i convenirho contradictòriament pel següent sistema:
a) El Contractista, basant-se en els quadres de preus del pressupost,
formularà per escrit el preu que consideri que ha d'aplicar-se a la nova unitat.
b) El Director de l'obra, o la persona designada per ell, estudiarà el que
s'hauria d'aplicar segons el seu criteri.
Si ambdós preus coincideixen, o les diferències es resolen prèviament, es
formularà pel Director de l'obra l'acta de preus contradictoris.
Si no és possible conciliar els resultats per simple discussió, el Director de
l'obra proposarà a l'Administració que adopti la resolució que consideri més
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convenient als seus interessos.

ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.
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Art.24.

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de
condicions, especificacions tècniques o indicacions dels plànols o dibuixos,
les ordres i instruccions corresponents, es comunicaran per escrit al
contractista. Aquest està obligat a contestar els originals i les còpies, donant
amb la seva signatura la conformitat, que figurarà també en la totalitat
d'ordres, avisos o instruccions que rebi de la direcció facultativa. Qualsevol
reclamació, que en contra de les disposicions preses cregui oportú fer el
Contractista, haurà de dirigir-la dins el termini de 15 dies. A partir de la data
de notificació de la direcció facultativa, la qual donarà al contractista el
corresponent rebut, si aquest ho demana.

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
Art.25.

Les reclamacions que el contractista vulgui fer contrales ordres de la direcció
facultativa, solament podrà presentar-les, mitjançant aquesta i davant la
propietat, si són d'ordre econòmic. Contra disposicions d'ordre tècnic o
facultatiu, no s'admetrà cap reclamació, podent el contractista, salvar llur
responsabilitat, si ell ho creu oportú, mitjançant exposició raonada adreçada
a la direcció facultativa, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de
reclamacions.
El contractista no podrà recusar el personal tècnic o de qualsevol índole,
depenent de la direcció facultativa o de la propietat, encarregada de la
vigilància de les obres, ni demanar que per part de la Propietat, es designin
altres facultatius pels reconeixement i amidaments. Quan es cregui
perjudicat amb els resultats d'aquests, procedirà, d'acord amb el que diu
l'article anterior; això no és motiu perquè es puguin interrompre ni pertorbar
la marxa dels treballs.

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSA IMPREVISTA.
Art.26.

Si per causa de veritable importància, i sempre que aquesta causa sigui
diferent de les que s'especifiquen com suficients per la rescissió del
contracte en el capítol "Condicions General d'Indole Legal", no podent
començar les obres, o tingués de suspendre-les, o no fos possible
acabar-les en el terminis assenyalats; llavors se li atorgarà una pròrroga
proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe de la direcció
facultativa.
Per aquest motiu el contractista exposarà amb un escrit adreçat a la direcció
facultativa, les causes que obstaculitzen la realització o el curs dels treballs, i
el retardament que per això tindrà lloc en els terminis assenyalats, raonant
degudament la pròrroga que es demanava.
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RESPONSABILITAT EN EL RETARDAMENT DE L'OBRA.
Art.27.

El contractista no podrà excusar-se d'haver complert els terminis de l'obra
assenyalats, al.legant com a causa l'absència de plànols i ordres de la
direcció facultativa, excepció feta en el cas de què el contractista, en ús de
les facultats que en aquest article se li donen, els hagi demanat per escrit a
la direcció facultativa, i aquesta no els hagi lliurat. En aquest únic cas, el
contractista té la potestat per recórrer davant els amigables componedors
prèviament nomenats, els quals es pronunciaran sobre la procedència o no
dels requeriments. En cas afirmatiu, la direcció facultativa serà la
responsable del fracàs, però únicament en les unitats de l'obra afectades
concretament pel requeriment i en les que com elles estiguessin relaciones.
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TREBALLS DEFECTUOSOS.
Art.28.

El contractista com és natural, ha d'emprar els materials que compleixin les
condicions exigides en les especificacions tècniques del contracte.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, el contractista és l'únic
responsable de l'execució dels treballs contractats i de les faltes i defectes
que puguin existir, per la deficient realització o bé, per la poca qualitat dels
materials utilitzats o dels aparells col.locats; sense que pugui servir d'excusa
ni li atorgui cap dret, que la direcció facultativa o llurs subalterns, no li
reclamin l'atenció sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorats
en les certificacions parcials de l'obra que sempre es comprèn, que es
donen i abonen a compte.
Com a conseqüència del que s'ha expressat anteriorment, quan la direcció
facultativa o la seva representació a l'obra, observin vicis o defectes en els
treballs realitzats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no
reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en l'execució dels treballs o
un cop finalitzats i abans de verificar-se la recepció de l'obra, podrà manar
que les parts defectuoses sigui enderrocades i reconstruïdes de nou d'acord
amb el que estava contractat a expenses de la contracta.

VICIS AMAGATS.
Art.29.

Si la direcció facultativa, té raons suficients per creure en l'existència de vicis
amagats en la construcció de les obres fetes, ordenarà efectuar en qualsevol
temps i abans de la recepció definitiva, els enderrocaments que consideri
necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses d'enderrocament i reconstrucció que es produeixin, seran a
compte del contractista, sempre que els vicis existeixin realment; en el cas
contrari es farà càrrec la propietat.
AMIDAMENTS DEFINITIUS DELS TREBALLS.
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Art.30.

Prèviament a la recepció de les obres, es procedirà per la direcció
facultativa, a l'amidament general i definitiu, amb l'assistència del contractista
o representant seu, nomenat per ell o d'ofici, en la manera precisa per la
recepció de les obres.
Serviran de base pels amidaments: les dades de replanteig general, els
parcials que s'haguessin fet en el decurs dels treballs, les dades i plànols de
fonaments i altres parts ocultes de les obres preses durant la realització dels
treballs signats pel contractista i per la direcció facultativa, els amidaments
de les parts descobertes de les obres de fàbrica i accessòries. I en general
allò que convingui al procediment establert i a les condicions del contracte,
per decidir el nombre d'unitats de l'obra executades en cada cas.
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RECEPCIÓ DE LES OBRES
Art.31.

Per procedir a la recepció de les obres serà necessària l'assistència de la
propietat o representació autoritzada (que pot recaure en la direcció
facultativa), de la direcció facultativa de l'obra i del contractista o el seu
representant, prèviament autoritzat. Del resultat de la recepció s'estendrà
una acta per triplicat signada pels tres assistents legals abans anomenats.
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d'acord a les
condicions establertes, es donaran per rebudes, començant a córrer en
aquesta data el termini de garantia que assenyala el plec de condicions
particulars de l'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es faran constar a l'acta
i s'especificaran en la mateixa, les concretes instruccions que la direcció
facultativa assenyala al contractista per solucionar els defectes observats,
fixant un termini per esmenar-les acabat el qual s'efectuarà un nou
reconeixement en idèntiques condicions a les esmentades en els paràgrafs
anteriors, a fi de procedir de nou a la recepció de l'obra. Si el contractista no
hagués complert, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança,
sempre que la propietat no li donés un nou i improrrogable termini.

TERMINI DE GARANTIA
Art.32.

El termini de garantia, que començarà a comptar-se a partir de la data en
que sigui formalitzada la recepció de les obres i installacions, es fixarà en el
plec de clàusules administratives particulars del contracte, i no podrà ser
inferior a un any.
El contractista procedirà a la conservació de l'obra durant el termini de
garantia d'acord amb el que prevegi el Plec de Prescripcions Tècniques, i
seguint les instruccions que rebi de la Direcció.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE REFERÈNCIA.
Art.1.

El contractista deurà atenir-se en l'execució dels treballs, a les condicions
especificades en els capítols del plec de condicions; respecte a les
condicions que tenen que reunir els materials, forma d'execució de les obres
i instal.lacions, normativa d'assaig a que deuran ser sotmeses les obres
realitzades i condicions de recepció de les mateixes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

En aquells punts no assenyalats en els articles del plec de condicions, deurà
atenir-se a les que s'especifiquen en els text oficials que s'indiquen a
continuació:
a) GENERALS.
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
- Ordenança de Treball per a les Indústries de la Construcció Vidre i Ceràmica.
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció.
b) CONSTRUCCIÓ.
- Plec de condicions de la Direcció General d'Arquitectura
- Plec de Prescripcions General Tècniques per Obres de Carreteres i Ponts.(P.G.-3).
- RY-85 Plec General de Condicions per la recepció de guix en obres de
construcció.
- Reial Decret 256/2016, de 10 de juny, pel que s’aprova la Instrucció per a la
recepció de ciments (R-16).
- Normes Bàsiques de l'Edificació.
- Normes MV del Ministeri de l'habitatge.
- Normes "Sismoresistent".
- Normes UNE.
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE) del Ministeri de l'habitatge.
- Instrucció del projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat (EHE-98).
- Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat.
c) INSTAL.LACIONS.
- Reglament electrotècnic d'Alta Tensió.
- Reglament electrotècnic de Baixa Tensió.
- Instruccions MIBT. Complementàries al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Normes UNE:
- Normes particulars de l'empresa subministradora d'energia elèctrica.
- Normes tecnològiques de l'edificació (NTE) del Ministeri de l'habitatge.
- Reglament d'aparells elevadors.
- Normes bàsiques d'instal.lacions en edificis.
- Reglament de recipients a pressió.
- Normes per instal.lacions distribuïdores de gasos liquats del petroli.
- Reglament sobre la utilització de productes petrolífers per calefacció i altres usos
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no industrials.
- Codi alimentari espanyol.
- Reglament de policia d'aigües i els seus canals.
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, perilloses i nocives.
CONDICIONS QUE DEURAN SATISFER ELS MATERIALS.
Art.2.

Tots els materials deuran reunir les condicions que per cada un d'ells
s'especifiquen en els articles següents. rebutjant els que segons el parer de
la Direcció Facultativa no les reuneixi, sense que això pugui conduir a cap
reclamació per part del contractista.
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1.- REOMPLERTS I TERRAPLENS.
1.1.- Les terres per executar els rebliments o els terraplenats, hauran d'estar netes i
sense gens de fang, d'arrels vegetals, humus, fems i en general qualsevol altres
substància que a judici de la direcció, pogués perjudicar, causant assentament o
imperfeccions en el treball.
1.2.- Si és necessari dipositar terres en munts de runes o en altres parcel.les, com si
s'ha de prendre terres de préstec, anirà a compte de les contractes o el pagament
de drets, impostos arbitris o qualsevol altre cànon derivat d'aquest servei.
1.3.-En els massissos de jardineria s'utilitzaran terres vegetals o humus de qualitat
superior adequades pel cultiu i per la vida de les plantes. I en els passejos les mes
netes i sorreres possibles, i si així ho indiqués el pressupost , grava silícia o quars
molt petits.
2.- AIGÜES.
2.1.- El contracte haurà de procurar l'aigua necessària, tant per la construcció de les
obres, com pel curat, regadiu, emmagatzemat, etc.
2.2.- Per formigons i morters, inclús de guix, s'utilitzaran aigües que els seus
caràcters òrgan- elèctrics les classifiqui com potables.
Segons la Instrucció Espanyola del Formigó, es poden fer servir sense anàlisi
prèvia, les aigües potables, entenen-se com a tals, les que són incolores i insípides.
Per totes aquelles que no es conegui la procedència o sigui molt dubtosa, el
contractista haurà de demostrar, a costa seva i amb les garanties oficials, si la
composició química no ultrapassa els límits següents:
Un 3 per 1.000 d'anhídrid sulfúric.
Un 3 per 1,000 de clorur sòdic o magnesi.
Grau d'acides màxim net (7).
Tampoc tindrà hidrats de carboni, olis o grasses.
3.- SORRES.3.1.- Les sorres podran ser naturals (de riu o mina) o artificials (triturades). Les
primeres seran silícies, sense gens de terra, no deixant al comprimir-les a una
estesa, coloració roja o burell.
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Les segones, artificials, hauran de ser netejades per decantació o per un altre
sistema, del pols impalpable que produeixi l'esmicolador.
3.2.- Les sorres que es fan servir pels rejuntats o paraments interiors, no excediran
d'un mil.límetre de diàmetre, en qualsevol sentit.
3.3.- El volum màxim dels buits no podrà sobrepassar el 35 % del volum aparent i si
les sorres estiguessin humides, podran ser utilitzades, fent abans una deducció de
l'aigua necessària per a preparar els morters que hauran de formar-ne part.
3.4.- La quantitat de fins impalpables (Són els que passen per un sedàs de 0,50
mm.) no serà superior a un 5%. Les sorres emprades seran estables davant d'una
solució de sulfat sòdic o magnèsic.
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4.- GRAVES.
4.1.- Hauran de ser d'una qualitat tal, que la seva resistència a la compressió,
sobrepassi un 10 % a la del formigó del qual procedeix, no podent en cap cas
procedir de roques atacades pels àcids o àlcalis, ni tampoc oferir-la bruta, terrosa o
conglomerada.
4.2.- Els formats admesos seran:
- Grans masses, ciments, etc., 60 a 100 mm.
- Massissos corrents.
35 a 60 mm.
- Peces armades lleugerament. 15 a 35 mm.
- Id. profusió d'armadures. 5 a 15 mm.
4.3.- El format màxim de l'àrid serà no més gran que:
- Un quart de la dimensió mínima de la peça que s'hagi de formigonar, si és
encofrada a dues cares, o la meitat, si sols s'encofra en una cara.
- Els cinc sisens de la distància lliure horitzontal entre armadures.
4.4.- Podrà autoritzar-se l'ús de productes d'addició, sempre que es justifiqui,
mitjançant els oportuns assaig en la substància afegida en les proporcions
indicades, produeixi l'efecte desitjat.
5.- CALÇ GRASSA.
La calç que s'utilitza pels morters serà grassa i no tindrà ossos, pinyols ni altres
substàncies estranyes. En la fabricació d'aquesta calç, s'empraran calcàries i
argiloses. Un cop feta la calcinació i transport a l'obra, s'apagarà en aigüeres
adients, utilitzant la mínima quantitat d'aigua possible, el resultat ha de ser una pasta
fina i compacta, amb un augment del volum o índex d'entumiment superior a 2. Es
retiraran els ossos que hi quedin.
No s'admetrà la utilització de calç que pel temps transcorreguts des de la seva
fabricació o per estar mal acomodada en l'obra, s'hagi apagat espontàniament.
6.- CIMENTS.
El ciment "Portland" o artificial serà de fàbriques acreditades sempre què, sotmès el
producte a l'anàlisi químics-mecànics i de tramats, doni els resultats exigits per
aquesta classe de material.
S'emmagatzemaran convenientment, perquè no perdi les condicions de bondat
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necessàries per ser aplicades a la construcció.
La direcció facultativa de les obres, tindrà especial cura dels formigons visibles, i en
aquest sentit, exigirà una marca de ciment per mantenir el color d'aquestes
superfícies en tota l'obra.
7.- MORTERS.
L'amassat del morter haurà de realitzar-se per mitjans mecànics de tipus autoritzat.
Els components hauran de ser mesurats en cada amassada.
Els ingredients del morter de ciment, hauran de ser abans barrejats en se, fins
obtenir una barreja de color uniforme, a la que se li adjuntarà l'aigua precisa perquè
sigui de consistència plàstica.
No s'admetran de cap manera els morters rebatuts.
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8.- FORMIGONS.
Per la fabricació i utilització a l'obra dels formigons, es seguiran les normes de la
vigent "Instrucció pel Projecte i Execució d'Obres de Formigó Armat o Pretensat" del
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, tant pel que fa referència a la fabricació,
pròpiament dita, com els seus encofrats i tota la resta de mitjans auxiliars.
Els formigons es classificaran en els tipus que es concreten a continuació, els quals
hauran de tenir les resistències que s'assenyalen.
Les dosificacions que s'indiquen a continuació ho són a títol orientatiu.
En el cas de que per les circumstàncies de l'obra no es poguessin, en opinió del
director, realitzar els assaig de resistència, les dosificacions indicades tot seguit,
passaran a ser automàticament, de tipus preceptiu.
Els formigons obtinguts seran plàstics de ciment "Portland".

DOSIFICACIONS
COMPONENTS
RESISTÈNCIA
CLASSE CIMENT-SORRA-GRAVA. C.P. ARENA GRAVA AIGUA Kg/cm2.
Kg m3. m3. m3.
1)

2 : 3 : 6

358 0,400 0,800 0,160 300

2)

1 : 2 : 3

325 0,485 0,725 0,160 250

3)

1 : 2 : 4

280 0,415 0,830 0,158 200

4)

1 : 5 : 10

228 0,422 0,845 0,158 150

9.- GUIX.
9.1.- El guix per lliscats i vessants serà ben fi, i absolutament blanc.
9.2.- El guix negre estarà ben cuit, molt i net de terra i no contindrà més del 7,4 de
garbellades.
Absorbirà al pastar-ho una quantitat d'aigua igual al seu volum, i el seu augment a
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l'agafar, no arribarà a ser d'una cinquena part.
10.- MAÓ.
10.1.- El maó per aquesta obra tindrà les dimensions i formes corrents de la localitat,
estant ben tallat, regulat i cuit fins haver-hi indici de vitrificació, utilitzant-se tant sols
els recuits.
10.2.- La fractura del maó serà de gra fi, compacte i homogènia, sense cavitats,
sense cossos estranys ni terres. Copejats per un martell produiran un dring de
campana agut i el color serà en tots ells uniforme.
10.3.- El premsat, al mateix temps que ha de reunir iguals condicions, s'oferirà
rigorosament uniforme de dimensions i amb els caires vius, paraments nítids ben
plens i el color uniforme.
10.4.- En la mida del que sigui possible, convé aplicar maons sencers. Haurà
d'evitar-se la continuitat de les degollades, tan a l'interior com a l'exterior del
parament, disposant d'un gran nombre de filades entre les degollades d'una mateixa
vertical.
10.5.- La missió del morter és unir els maons i formar un conjunt únic. Al mateix
temps iguala les irregularitats dels maons, amb el que s'eviten concentracions de
tensions que poden pertorbar el règim mecànic del mur.
10.6.- En els murs aparellats de per llarg s'evitarà l'arrenglerament de les juntes
verticals.
10.7.- Es duran a terme assaig de compressió amb deu peces de cada provisió,
efectuant-se amb ells provetes amb un aglomerat de morter (1:1), tenint en compte
que l'espessor no serà superior a 5 mm. El valor de l'assaig a fractura, ens indicarà
mitjançant la mitja aritmètica, els valors obtinguts.
10.8.- Pel mateix sistema, és realitzaran assaig de flexió amb 5 maons de cada
provisió.
11.- RAJOLES.
La rajola emprada en aquesta obra serà catalana, satisfent totes les condicions d'un
maó de fàbrica amb argiles fines de superior qualitat i s'oferirà ben recta, sense
guerxos, torçades o minves en la seva forma tan exterior com interior.
Presentarà estries en cares i caires per facilitar l'adherència del morter.
12.- LLOSES DE CIMENT.
Les lloses que s'utilitzaran tindran forma quadrada: 20 x 20 x 2,5 cm, i estaran
constituïdes per una capa superior de desgast de 10mm. de gruix, essent la seva
cara inferior de 15mm. Deuran de procedir de fàbriques especialitzades en aquest
tipus de lloses, amb constància de capa de morter, ric en ciment i àrid més gruixut a
la base. La capa superior, estarà feta d'acord amb els dissenys que s'indicaran al
contractista.
13.- FUSTA.
Qualsevol que sigui la seva procedència, la fusta que s'empri en construccions
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provisionals o auxiliars, com ara encofrats, bastides, passos provisionals, etc.,
hauran de reunir les següents característiques:
a) No tindrà vies o irregularitats a les fibres i indicis de malalties que indiquin la
descomposició del sistema llenyós.
b) En el moment de la seva utilització, estarà seca i tindrà poca albor.
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14.- FUSTES PER FUSTERIA D'ARMAR.
14.1.- Les fustes de fusteria per armar seran de pi del país, de qualitat superior, sent
les peces de quadrejadura les determinades pels plànols de detalls.
14.2.- Els elements de fusta seran de fibla recta paral.lela i a la més gran dimensió
de la peça sense esquerdes, ni nusos de gruix superior a la sèptima part de la
menor cota.
14.3.- Són inadmissibles les fustes segades amb cucs, corcs, podrides, armades i
totes les que presentin senyal de doble albenc, taques de ceba, humus o altres,
malalties similars. Tampoc és aprofitable la fusta rescalfada en magatzems, la que
ha estat duran molt temps en locals humits i en general, qualsevol altre que s'hi
observi algun defecte que pugui influir en el ser ús, condicions de treballs, duració,
resistència o en la talla.
14.4- Les fustes per bastides, bales, xindris, motlles i altres mitjans auxiliars en
general, serà seca, sana i estarà ben conservada, dotada de les dimensions que
cada cas necessiti, a judici de la Direcció.
15.- ACER.
15.1.- Per armadures:
Les armadures de formigó estaran constituïdes per barres d'acer d'un d'aquests
tipus següents:
- Barres llises d'acer ordinari.
- Barres d'alta adherència, d'acer especial(acer de duresa natural o acer endurit per
deformació en fred).
- Xarxes electrosoldades.
Per poder utilitzar armadures d'altres tipus (perfils laminats, xapes, etc.), serà
necessari una justificació especial, menys en casos de suports compostos previstos
en l'article d'obres de formigó.
Les barres no tindran esquerdes, bufogues ni minves de secció superior al 5%.
15.2.- Els acers ordinaris per armadures, són aquells que les seves característiques
compleixen les limitacions següents, que seran garantides pel fabricant:
- Tensió de fractura / Tar ) compren entre 3.700 kg i 4.500 kg/m2.
- Límit elàstic aparen (Te) igual o superior a: 1è.- 2.400 kg/m2. per diàmetres 16
mm.
2on. 2.300 kg/m2. per diàmetres 16 mm.
- Allargament de fractura (E ar), mesura sobre la base diametral igual o superior al
25%.
Els valors esmentats s'obtindran d'acord amb el mètode d'assaig UNE 7.010.
15.3.- El fabricant també garantirà el compliment de l'assaig de plegat a 180º sobre
una mandrí de diàmetre igual al de la barra segons el mètode d'assaig UNE 7.051.
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15.4.- Amb la finalitat de normalitzar els diàmetres de les barres es recomana
utilitzar la sèrie següent:
5,6,8,10,16,20,25,32,40 mm., es pot utilitzar també el diàmetre 14 mm.
16.- ACERS LAMINATS:
Acer comercial per fusteria metàl.lica, es un acer dolç amb una resistència mínima a
tracció de 34 kg/mm2. una resistència màxima de 50 kg/mm., una allargada mínima
a la fractura de 18% en barra de llarg normal, havent de passar la prova de plegat
sobre un nucli d'un diàmetre 0.2a. i amb un angle de 180º.
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17.- FERRAMENTES.
Els claus i els cargols hauran de ser de ferro dolç, ferma i manejables al mateix
temps i estructura fibrosa, les peces seran d'una fabricació perfecte, amb les puntes
ben aguditzades i sense rebaves els cargols, amb el pas ben marcat i els solcs
centrats, i els claus perfectes havent de tenir cada peça la llargada i el gruix
necessaris a judici del director.
18.- PINTURES.
18.1.- Totes les substàncies d'ús en puntura seran de qualitat superior.
18.2.- Els colors preparats reuniran les condicions següents:
- Facilitat d'estendre's i cobrir les superfícies on s'apliqui.
- Fixedat de tons i de tints.
- Insolubilitat en l'aigua.
- Facilitat d'incorporar-se i barrejar-se en qualsevol proporció amb olis, etc.
- Inalterables a l'acció d'altres colors, esmalts, o vernissos.
18.3.- Els olis, vernissos així com els esmalts:
- Seran inalterables a l'acció de canvis atmosfèrics.
- Conservaran i protegiran la fixedat dels colors.
- Tindran transparència i brillantor perfectes, tenint un assecat ràpid.
18.4.- Les pintures d'imprimació estaran preparades a base d'oli de llinosa, ocre o
òxid de ferro. La quantitat de pintura que s'ha d'utilitzar en cada cas, no serà inferior
de 150 gr. per m2. en la capa d'imprimació, 85 gr. en la primera de color i a les altres
es pot anar rebaixant de 15 en 15 grs. cada una. La pintura al tremp portarà una o
dues capes de cola de pintor, que fregada ben fort amb la mà, després de seca, no
pot deixat cap taca o marca.
19.- ALTRES MATERIALS.
La resta de materials que encara que no s'hagin especificat en aquest plec hauran
de ser utilitzats a l'obra, seran de primera qualitat i no podran utilitzar-se sense
abans haver estat reconeguts per la direcció facultativa, que podrà rebutjar-los si en
seu parer no reuneixen les condicions necessàries per aconseguir l'objectiu que
motivés la seva utilització.
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RECONEIXEMENT DE MATERIALS.
Art.3.

Tots els materials seran reconeguts per la direcció facultativa o la persona
que ella indiqui, abans de la seva utilització a l'obra; sense la seva aprovació
no podrà procedir-se a la seva col.locació, essent retirats de l'obra els que
siguin rebutjats.
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Aquest reconeixement previ constitueix la identificació inicial, no una
aprovació definitiva, i la direcció tècnica podrà fer-los retirar si convé després
de col.locats a l'obra, si aquells materials presenten defectes que no
s'aprecien en un primer reconeixement.
Les despeses que s'originin en aquest cas, seran a càrrec del contractista.
MOSTRES DE MATERIALS. De cada classe de material s'extrauran les
corresponents mostres, per la seva aprovació, que seran conservades per
comprovar-se quan convingui els materials emprats.
CONDICIÓ GENERAL D'EXECUCIÓ DE LES OBRES.
Art.4.

Queda entès de manera general, que les obres es realitzaran d'acord a les
normes de bona construcció lliurament avaluades per la direcció facultativa.

OBRES NO PREVISTES.
Art.5.

La direcció facultativa té capacitat de modificar qualsevol classe d'obra duran
la seva execució, comprovant l'augment o disminució dels preus.

CONDICIONS GENERALS D'AMIDAMENTS I VALORACIÓ DE LES OBRES.
Art.6.

Tots els preus unitaris a que es refereixen les normes d'amidaments i
valoració contingudes en aquest plec de condicions, s'entendrà que inclouen
sempre el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials
necessaris per l'execució de les unitats d'obra corresponent, a no ser que
s'especifiqui l'exclusió d'algun d'ells en l'article corresponent. També s'entén
que tots els preus unitaris comprenen les despeses de maquinària, mà
d'obra, elements accessoris, transports, eines, despeses general i tota
classe d'operacions directes o indirectes necessàries per deixar les unitats
d'obra finalitzades d'acord amb les condicions especificades en els articles
d'aquest plec de condicions.
També queda inclòs en el preu, la part proporcional per la realització
d'assaig acreditatius de les quantitats previstes.
Si existís alguna excepció a aquesta norma general,durà estar explícitament
indicada en l'article corresponent.
La descripció de les operacions i materials necessaris per l'execució de les
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obres que figurin en el plec de condicions, no és exhaustiva.
Per tant, qualsevol operació o material no descrit o relacionat, però
necessari per executar la corresponent unitat d'obra, es considerarà sempre
inclosa en els preus.
Així doncs, les descripcions que en algunes unitats d'obra apareixin dels
materials i operacions que s'inclouen en el preu, és purament enunciativa i
complementària per la comprensió del concepte que representa la unitat
d'obra.
ASSAIG I PROVES.
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Art.7.

Pel correcte control de la qualitat de l'obra dels seus materials, es deuran
realitzar els assaig i proves indicades en les corresponents especificacions
tècniques. També la direcció facultativa podrà sol.licitar el certificat de
qualitat dels materials que entri a l'obra el contractista.
La direcció facultativa tindrà l'opció d'anomenar al laboratori o empresa
especialitzada en els diferents assaig que el contractista podrà acceptar, o
pel contrari, justificar el seu rebuig i proposar un laboratori o empresa
especialitzada.
L´import total d'aquests assaig seran a càrrec del contractista fins a un 1%
del pressupost de l'obra. En cas de necessitar la direcció assajos
suplementaris als que hem esmentat abans, s'efectuaran pel corresponent
laboratori o empresa, i a càrrec del contractista, si el resultat estigués fora de
les normes i a càrrec de la propietat en cas contrari. La recepció d'una
certificació d'obra podrà condicionar-se al certificat o informe del laboratori.

REPLANTEIG.
Art.8.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig de la zona de treball, a
càrrec del contractista. Tots els replantejaments seran realitzats pel
contractista i conformats per la direcció facultativa.
Seran a compte del contractista els jalons, estaques, cordes, eines i mà
d'obra pel replanteig. El contractista serà també responsable de la seva
conservació i eventual substitució.
Es prendran com punt de referència, elements situats fora de l'ària de les
obres.

RECONEIXEMENT DEL TERRENY.
Art.9.

El contractista haurà d'examinar els terrenys i comprovar l'exactitud de les
informacions relatives a la seva naturalesa i ales cotes, que li seran
subministrades per la direcció facultativa a títol purament indicatiu.

ACCESSOS.
Art.10.

Anirà a càrrec del contractista l'habilitació d'accessos per a l'execució de les
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obres i els punts de treball.
OBRES OCULTES.
Art.11.

De tots els treballs i unitats que al seu acabament hagin de quedar ocults,
tindran els plànols precisos i indispensables perquè quedin perfectament
definits; aquest documents es faran per triplicat, lliurant un a la propietat, un
altre a la direcció facultativa i el darrer al contractista, signats tots pels dos
últims. Els plànols que deuran d'anar suficientment, es consideraran
documents indispensables irrecusables per efectuar els amidament.

POLICIA D'OBRA.
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Art.12.

Anirà a càrrec del contractista, la conservació del tancat (quan sigui
necessari), i la policia del solar, tenint cura de la conservació de les línies del
costat i vigilant que, els propietaris de finques veïnes no realitzin durant les
obres, actes que demarquin o modifiquin la propietat.
Tota observació referent a aquest punt, serà posada immediatament en
coneixement de la direcció facultativa. El contractista tindrà cura de que es
mantingui sempre l'obra ben neta, Tindrà especial diligència perquè aquest
article sigui complert veritablement.
El contractista és responsable de tota falta relativa a la policia urbana i a les
Ordenances Municipals vigents en la localitat en que es realitzi l'obra
El contractista ha de fer la neteja de l'obra a l'acabament, i en qualsevol
moment que per les condicions de seguretat i de facilitat del treball així ho
cregui oportú la direcció facultativa.

PROTECCIÓ CONTRA LES AIGÜES.
Art.13.

El contractista haurà de prendre totes les precaucions que calguin per
protegir els talls contra la invasió d'aigües naturals o residuals tant si són
superficials, com en el seu cas, els afloraments d'aigua que vinguin de capes
intermèdies. El contractista deurà executar a càrrec seu, els drenatges
provisionals i els trasbalsament amb bomba necessari per impedir la
presència d'aigua.

MÀQUINES I EINES.
Art.14. Les màquines i la resta d'eines necessàries per l'execució de les obres,
reuniran les millors condicions pel seu funcionaments. La direcció facultativa
pot ordenar la retirada de les obres, d'aquells elements que no ofereixin tota
confiança.
El contractista ressenyarà el tipus i característiques de la maquinaria que
disposa.
SENYALITZACIÓ I PRECAUCIONS.
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Art.15.

Durant l'execució dels treballs, el contractista evitarà destorbar el tràfic més
del que sigui necessari i evitarà, fins on sigui possible, molestar a altres amb
rases obertes, terres remenades, dipòsits de materials, voreres aixecades,
etc.
El tipus d'aparell de senyalització de precaucions especials, siguin
lluminosos, fluorescents o fosforescents, així com els taulers, tancats, etc.,
seran els que disposi la direcció facultativa, essent obligació del contractista
la col.locació d'aquells en els llocs que li siguin indicats.
Seran a càrrec del contractista, les despeses de vigilància i material de
senyalització i precaucions, i les que es derivin de l´incompliment del present
article.
Queda prohibida la fixació d'anuncis en les tanques de l'obra o de precaució
instal.lades amb motiu de l'execució de les obres d'aquesta contracta.
No es considerarà anunci el nom o anagrama de l'empresa contractista, que
obligatòriament han de figurar en els tancats.

CENTRES I MITJANS AUXILIARS DE LA CONSTRUCCIÓ.
Art.16.

El contractista tindrà l'obligació, a compte seu, de disposar per ésser
utilitzades a les obres les regles, cordes, cintres, tanques, canals i la resta de
mitjans auxiliars de la construcció, els quals seran retirats quan ja no siguin
necessaris.

REPARACIONS PER LA PRESÈNCIA D'AIGUA.
Art.17.

Durant les diferents etapes dels treballs, les obres es mantindran en
perfectes condicions de drenatge.
Els canals d'aigua existent, no es modificaran sense l'autorització prèvia de
la direcció facultativa.
El contractista prendrà la correcta precaució i les mesures necessàries per la
protecció contra les aigües superficials o de filtració.
En cas de que el contractista no hagi pres a temps les mesures necessàries
de drenatge, provisional o definitives, aniran a càrrec seu, les despeses de
restabliments de les obres efectuades i afectades.
PRECAUCIÓ A L'ACABAMENT DELS PAVIMENTS I LLURS
IRREGULARITATS.
Art.18.

No s'obrirà al trànsit, ni tant sols el de les obres, a cap vial o zona de
superfícies pavimentada fins que ho autoritzi la direcció facultativa. El
contractista serà obligat a enderrocar i reconstruir, totes les parts del
paviment que ofereixin irregularitats en la superfície o aspecte, inclús quan
siguin originades per assentament de les terres remogudes dels terrenys
subjacents.

INTERPRETACIÓ DE DOCUMENTS I PLÀNOLS.
Art.19.

La interpretació del projecte correspondrà a la direcció facultativa. El
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contractista haurà de fer pel seu compte, tots els dibuixos i plànols de detalls
necessaris per facilitar i organitzar l'execució dels treballs.
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Aquests plànols, acompanyats de totes les justificacions corresponents,
deuran de set sotmesos a l'aprovació de la direcció facultativa de les obres a
mesura de que sigui necessari, però en tot cas, deu dies abans de la data
d'execució dels treballs a que aquests dissenys es refereixin.
La direcció facultativa de l'obra disposarà d'un termini de set dies a partir de
la recepció dels plànols, per examinar-los i tornar-los al contractista
degudament aprovats o acompanyats, si fos el cas, de llurs observacions.
El contractista serà el responsable dels retardaments que es produeixin al
portar a cap els treballs a conseqüència del lliurament tardà d'aquells
documents, així com de les correccions i complements necessaris per
l'acceptació.
PLÀNOLS DE L'OBRA ACABADA.
Art.20.

El contractista lliurarà a la direcció facultativa, un joc de reproduccions
complerta de l'obra realitzada, per raó de que quedi constància de la totalitat
de l'obra, incloent totes les modificacions que durant la seva consecució hi
hagi hagut, facilitant d'aquesta manera qualsevol treballs de reparació o
modificació que resulti necessari dur a terme amb posterioritat.
La documentació “as built” s’entregarà en suport paper i digital.

OCUPACIÓ DEL TERRENYS.
Art.21.

El contractista no podrà ocupar els terrenys en que s'hauran de realitzar les
obre, sense permís de la direcció facultativa, amb aquesta finalitat es tindrà
de notificar amb antelació suficient, les dates en que vulgui tenir a la seva
disposició els terrenys o zones necessàries per a cada tall.
En el cas de que els terrenys o part d'ells no poguessin posar-se a la seva
disposició en la data requerida, i això pertorbi la iniciació o el curs de les
obres, la propietat, a proposta de la direcció facultativa, podrà autoritzar un
augment del termini d'execució.

DESALLOTJAMENT DE L'OBRA I EVAQUACIÓ DE LA MAQUINARIA I DELS
MATERIALS SENSE UTILITZAR.
Art.22.

El contractista tindrà l'obligació de procedir, a mesura que vagin avançant els
treballs i en el termini màxim de quinze dies després de finalitzar aquests, al
desallotjament i restitució al seu estat inicial dels emplaçaments que hagués
ocupat, tant per posar les casetes d'obra o llurs instal.lacions, com per
dipositar els materials necessaris per això.
Si no satisfà aquesta condició, quedarà sotmès al pagament de penalització
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de tres mil pessetes per dia natural, acumulativa a l'aplicada per
retardaments.
Aquesta penalització serà aplicable per separat, a cada un dels
emplaçament o dipòsits que hagi utilitzat el contractista duran els treballs.
PROCEDÈNCIA I CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS.
Art.23.

El contractista especificarà, el que li demani la direcció facultativa, la
procedència dels diferents materials que intervindran en l'execució de les
obres farà contar també, tots els mètodes constructius que cregui oportú
especificar, amb la finalitat de que es pugui tenir idea clara de la
conveniència de la seva utilització.
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MITJANS AUXILIARS.
Art.24.

Aniran a càrrec i sota la responsabilitat del contractista, les bastides,
màquines i la resta de mitjans auxiliars que siguin necessaris per la correcta
execució dels treballs.
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2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les
condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts:

CAPÍTOL I.

CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL II.

INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA

CAPÍTOL III.

INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

CAPÍTOL IV.

PAVIMENTACIÓ

CAPÍTOL V.

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
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CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS
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CAPÍTOL I.
CONDICIONS GENERALS

I.1
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

I.2
TERMINI D’EXECUCIÓ

I.3
DISPOSICIONS GENERALS
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I. CONDICIONS GENERALS
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Les obres queden suficientment descrites en la memòria del projecte.
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució es l’indicat en l’apartat corresponent de la memòria.
I.3 DISPOSICIONS GENERALS
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En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents:
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94)
-Normes UNE de compliment obligatori.
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i complementàriament, la
resta de les normes UNE.
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 de 4
de febrer).
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials.
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de
Construcció.
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CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA
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CAPÍTOL II.

INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

II.1

ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys
II.1.1.1 Definició
II.1.1.2 Mesurament i abonament
II.1.2 Replanteig general de les obres

II.2

EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS
II.2.1 Definició
II.2.2 Mesurament i abonament

II.3

TERRAPLENS
II.3.1 Definició
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys
II.3.3 Mesurament i abonament
II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon
II.3.5 Descripció de proves i assaigs

II.4

DEMOLICIONS
II.4.1 Definició
II.4.2 Execució de les obres
II.4.3 Mesurament i abonament

II.5

ENDERROCS DE MURS

II.6

EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació
II.6.2 Esgotaments
II.6.3 Apuntalaments i estrebades

II.7

ENCREUAMENTS DE VIAL
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua
II.7.2 Encreuaments de gas
II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic
II.7.6 Mesurament i abonament

II.8

CONDUCCIONS DE DRENATGE
II.8.1 Definició
II.8.2 Condicions generals
II.8.3 Forma i dimensions
II.8.4 Execució de les obres
II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada
II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant
II.8.7 Mesurament i abonament

II.9

LA SUBBASE GRANULAR
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació
II.9.2 Mesurament i abonament
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II.10

VORADES, ENCINTATS I RIGOLES
II 10.1 Vorades de pedra
II.10.2 Vorades de formigó
II.10.2.1 Procedència
II.10.2.2 Característiques generals
II.10.2.3 Normes de qualitat
II.10.2.4 Recepció
II.10.2.5 Mesurament i abonament
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit
II.10.3.1 Definició
II.10.3.2 Procedència
II.10.3.3 Característiques generals
II.10.3.4 Normes de qualitat
II.10.3.5 Recepció
II.10.3.6 Mesurament i abonament
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II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA.
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents:
NORMATIVA II
Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat,
Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa,
Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de
l’I.T.E.C.c.c.,
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Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes
vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual,
Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”,
Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació
tècnica de derivats del ciment,
N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació
d’Obres Públiques,
Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las aguas
residuales a través de emisarios submarinos i
Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores
(O.M.:30.6.81).
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys.
II.1.1.1 Definició
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en materialitzar
el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada suposa l’ocupació
física del territori necessari per a l’execució.
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de les
zones que es designin dels espais parcelꞏlats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o
qualsevol altre material no desitjable.
La seva execució inclou les operacions següents:
-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses.
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal pel
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seu posterior aprofitament.
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements.
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no danyar
cap element. Si la D.F. determina que han de ser recolꞏlocades una vegada confluïdes les obres quedaran sota la
custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es
realitza a càrrec seu.
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Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions
necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d’acord
amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui
conservar intactes.
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o
desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no
restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva.
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior
a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm)
de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminarà
també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva.
II.1.2 Mesurament i abonament.
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres.
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà per
metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot
cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a
l’apartat precedent.
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal.
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de
ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació en
qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris
del Contracte.
II.1.2 Replanteig general de les obres.
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a colꞏlocar cada vint metres de
vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici
correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar
qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres.
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II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
II.2.1 Definició
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de
les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres.
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La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al preu
d’excavació del Quadre de Preus del projecte.
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada refinada i
totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari
de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà
ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes
les excavacions.
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es
garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l’esplanada i la
possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al
projecte pels moviments de terres.
II.2.2 Mesurament i abonament.
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i
després dels treballs.
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi
d’excavar.
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i consolidades,
segons el que es preveu en aquestes condicions.
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les
excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació.
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els
materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el
possible increment de distància de transport.
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcelꞏles
assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica
de cap tipus. El replè de parcelꞏles definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i
complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra.
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II.3 TERRAPLENS
II.3.1 Definició
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a formar
terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys.
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, els
treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny
natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix.
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Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el seu
gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les
pedres de grandària superior a la meitat de la tongada.
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, i
per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una
humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les condicions
de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i d’acceptació executats
per un laboratori homologat.
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en:
Sòls inadequats: (SI)
.No compleixen les condicions dels sòls tolerables.
Sòls tolerables: (ST)
.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.
.Límits d’Attenberg:
-Límit líquid < 40.
-Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid.
.Densitat del Proctor > 1,450.
. C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3
.Contingut matèria orgànica < 2%
Sòls adequats: (SA)
.Sense pedres de mida > 10 cm.
.Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.
.Límit líquid < 40 (Attenberg)
.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5.
.Contingut de matèria orgànica < 1%.

Sòls seleccionats: (SS)
.Sense pedres de mida > 8 cm.
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.Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.
.Límit líquid < 30 (Attenberg).
.Índex plàstic < 10 (Attenberg).
.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables).
.Sense matèria orgànica.
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria,
plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació cal dir que no
s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de
terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de
ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Proctor Modificat a tota
la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals).
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Proctor Normal.
II.3.3.Mesurament i abonament.
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.
El material a emprar serà en algun cas, provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a
determinades parcelꞏles, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcelꞏles en cap
cas podrà rebaixar el terreny de les parcelꞏles per dessota de les cotes de les voreres més pròximes.
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta
d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans de
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de
determinar si la qualitat dels sòls és suficient.
II.3.5 Descripció de proves i assaigs
Rebliments
Materials:
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs:
- 2 proctor segons NTL-107
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- 2 Continguts en humitat segons NTL-102
Execució:
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs:
- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat.
Sorra de pedra calcària
Materials:
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Per cada 100 m3 de material:
- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 equivalent de sorra segons NLT-113
- 1 proctor modificat segons NLT-108
Execució:
Per cada 1000 m2 o fracció de capa colꞏlocada:
- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat
II.4 DEMOLICIONS
II.4.1 Definició.
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o
que sigui necessari fer desaparèixer.
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcelꞏlats (parcelꞏles).
La seva execució inclou les operacions següents:
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu.
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels
documents del Projecte.
II.4.2 Execució de les obres.
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les
precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que
s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs.
II.4.3 Mesurament i abonament.
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte.
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la manipulació
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dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució.
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització o
d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra.
II.5 ENDERROCS DE MURS
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres.
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic que es
pugui fer malbé.
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S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan
l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de colꞏlocar bastides amb una barana i un sòcol.
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols.
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant els treballs
es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han d’abocar cap
l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de material. A l’acabar la
jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix.
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte
per a l’execució de la xarxa de clavegueram.
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es considerarà no
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit
d’excavació.
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s’utilitzaran els
mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus
d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a
l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels
plànols del Projecte.
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra
necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal
d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes
extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, per
a no fer malbé aquestes instalꞏlacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les
canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui
precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats
treballs puguin ser objecte de sobrepreu.
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials
necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre
que el pressupost no especifiqui el contrari.
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”.
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II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació.
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels sòls
tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat
obtinguda a l’assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa.
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig
Proctor.
II.6.2 Esgotaments
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips d’esgotament.
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots els
treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de la D.F.
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent:
La instalꞏlació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que
s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la desguassa en el
punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el funcionament.
El contractista deurà aportar per a la instalꞏlació del sistema:
- Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres.
- Gas-oil i olis o força elèctrica (38010V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 3
fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW.
- Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves).
- Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores.
- Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en els
sistemes elèctrics.
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realització de
l’esgotament de tota l’obra.
II.6.3 Apuntalaments i estrebades
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de l’extradós dels
colꞏlectors. Per a facilitar el desencofrat es colꞏlocarà una làmina plàstica junt als plafons de l’apuntalament amb contacte
amb el formigó.
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema
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alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus d’increment
econòmic.
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al
contractista l’apuntalament de la rasa.
La D.F. podrà solꞏlicitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals
importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil.
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament.
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament.
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Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en cap
cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal.
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat en el treball relacionat amb
el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec del
personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del falcat
amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida.
II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL
Definició
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu,
malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada.
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera
s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada.
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua.
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb
tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de
rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Proctor
Modificat.
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Proctor Modificat.

II.7.2 Encreuaments de gas.
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les mateixes
condicions definides pels encreuaments d’aigua.
Si es colꞏloca prèviament una intubació de formigó per a instalꞏlar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte la
necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors.
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II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica.
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en el document núm. 2. El
formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir
les densitats exigides als rebliments de rases.
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió.
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15.
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases.
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic.
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Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15.
II.7.6 Mesurament i abonament.
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats.
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l’encreuament.
II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE
II.8.1 Definició
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es colꞏloca en el seu fons un tub per a captació d’aigües
(perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat i que
estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi
i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades
amb zones de jardí.
Llur execució inclou les operacions següents:
- Execució del llit d’assentament de la canonada.
- Colꞏlocació de la canonada.
- Rebliment de la rasa de drenatge.
II.8.2 Condicions generals
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat per
l’experiència.
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts,
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

II.8.3 Forma i dimensions
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció.
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, sempre
que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.
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II.8.4 Execució de les obres
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases i pous”.
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser també
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable.
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa.
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II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment
amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, colꞏlocat en tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) que
es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició.
II.8.7 Mesurament i abonament.
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment
executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A
l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, compactació, així com
altra operació necessària per deixar acabada la unitat.
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als
preus unitaris definits.
II.9 LA SUBBASE GRANULAR
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La capa de
subbase es colꞏlocarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver
acceptat l’esplanada. La subbase colꞏlocada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta
de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades.
Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals.

II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació.
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions:
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE.
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent.
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TAMISSOS
ASTM
2"

S1

S2

S3

UNE
50

100

100

-

1"

25

-

75-95

100

3/8"

10

30-65

40-75

50-85

Nº 4

5

25-65

30-60

35-65

Nº 10

2

15-40

20-45

25-50

Nº 40

0,40

8-20

15-30

15-30

Nº 200

0,080

2-8

5-15

5-15

La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions:
Límit líquid inferior a 25 (LL<25)
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6)
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a
l’assaig Proctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora pous, embornals o
elements singulars.
II.9.2 Mesurament i abonament.
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà per
metres cúbics realment colꞏlocats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu
comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària
necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.
La subbase granular com a superfície d’assentament de la vorada.

II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular mitjançant un
llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voravies o per
delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada colꞏlocada serveix de referència per a les obres d’implantació de
serveis.
L’encinta’t, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant la
compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de
calçada.
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II.10.1 Vorades de pedra
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions:
- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.
- Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en ser
copejats amb un martell.
- Tenir adherència als morters.
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols.
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La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el deu per
cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les seccions
extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça.
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu milꞏlímetres (10 mm) en més o menys.
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la corbatura
de l’element constructiu on s’hagi de colꞏlocar.
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb
buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la vorada
es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i
normals a la directriu de la vorada.
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3).
Resistència a la
compressió:

No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat
(1.300 kgf/cm2).

Coeficient de
desgast:

Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm).

Resistència a la
intempèrie:

Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no
presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible.

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.
Mesurament i abonament
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) colꞏlocat i totalment
acabat, exclòs el formigó de base necessari.
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II.10.2 Vorades de formigó
II..10.2.1 Procedència
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.
II 10.2.2 Característiques generals
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.
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Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 610 del
PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint
milꞏlímetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350.
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà a la
corbatura de l’element constructiu on s’hagin de colꞏlocar.
Les peces que formaran la vorada es colꞏlocaran deixant un espai entre elles de cinc milꞏlímetres (5 mm). Aquest espai es
reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament.
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades
per la Direcció d’Obra.
II.10.2.3 Normes de qualitat
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim trescentes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2)
Desgast per fregament:
- Recorregut : sis-centes (600 m)
- Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2)
- Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida)
- Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc milꞏlímetres (2,5 mm)
II.10.2.4 Recepció
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les
característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm).
II.10.2.5 Mesurament i abonament
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) colꞏlocat i totalment
acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent al
Quadre de Preus núm. 1.
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada.
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II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit
II.10.3.1 Definició
És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de
base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.
II.10.3.2 Procedència
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada.
II.10.3.3 Característiques generals
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Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit
centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze milꞏlímetres (12 mm) i amb superfície llisa.
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc.
II.10.3.4 Normes de qualitat
- Absorció aigua (UNE 127.002)
- Resistència al desgast (UNE 127.005)
- Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara a tracció
- Dors a tracció
-Gelatibilitat (UNE 127.003):
Absència de senyals de trencament o deteriorament.
- Toleràncies:
Dimensions
Gruix
Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:
Rectitud d’arestes:
Vessaments:
Planor:

 10%
< 1,5 mm
2

 55 kg/cm
 35 kg/cm2

 0,4 mm
 0,3 mm
 0,4 mm
 0,2 mm
 0,5 mm
 0,85 mm

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No pot
tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x
Ample x Gruix.
- Gruix de la capa fina:
- Absorció d’aigua (UNE 127.002)
- Resistència al desgast (UNE 127.005)
- Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007):
- Cara a tracció:
- Dors a tracció:
- Gelatibiltat (UNE 127.003):
Absència de senyals de trencament o deteriorament.
- Toleràncies:
-Dimensions
- Gruix
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:
- Rectitud d’arestes:

 6 mm
 10 %
 3 mm
 55 kg/cm2
 35 kg/cm2

 0,4 mm
8%
0,4 mm
 0,2 mm
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- Vessaments:
- Planor

 0,5 mm
 2 mm

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes.
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001.
II.10.3.5 Recepció
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat anteriorment,
amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (2 mm) més o menys.
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra.
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Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs.
II.10.3.6 Mesurament i abonament
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) colꞏlocat i totalment acabat,
exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus núm.1.
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació:
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta.
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics.
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu milꞏlímetres (10 mm)
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar alteracions
visibles.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
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CAPÍTOL III.

INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

III.1.

ABASTAMENT D’AIGUA
III.1.1 Definició de materials
III.1.1.1 Canonades
III.1.1.2 Unions de tubs
III.1.1.3 Peces especials
III.1.1.4 Vàlvules
III.1.1.5 Boques de reg
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis
III.1.2 Execució de les obres
III.1.2.1 Rases
III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres

III.2

CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM
III.2.1 Definició
III.2.1.1 Canonades
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre
III.2.1.3 Embornals
III.2.2 Execució de les obres
III.2.2.1 Canonades
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre
III.2.3 Mesurament i abonament
III.2.3.1 Canonades
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre
III.2.3.3 Embornals

III.3

XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC
III.3.1 Condicions per a l’instalꞏlació
III.3.2 Condicions dels materials
III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats
III.3.2.2 Columnes
III.3.2.3 Basaments de les columnes
III.3.2.4 Lluminàries
III.3.2.5 Proteccions
III.3.2.6 Taulers de connexió en columnes
III.3.2.7 Centre de maniobra
III.3.2.8 Conducció per a canalitzacions d’enllumenat
III.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres
III.3.3.1 Estació transformadora
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’“Estació transformadora”
III.3.3.3 Cables
III.3.3.4 Punt de llum
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

III.4

XARXA TELEFÒNICA
III.4.1 Materials
III.4.2 Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques
III.4.3 Mesurament i pagament de les obres

III.5

XARXA DE GAS CANALITZAT
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III.5.1 Materials
III.5.2 Execució de les obres
III.5.3 Mesurament i abonament de les obres
III.6

ENCREUAMENTS I PARALꞏLELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

III.7

IMPERMEABILITZACIONS
III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits
III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica
III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica

III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS.
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L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma
coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcelꞏlat. La vorada
servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament
elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió.
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:
NORMATIVA III:
Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’Obres
Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).
Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial “Esteban Terrades”
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Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40)
Normes M.V. i instruccions d’ilꞏluminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals)
Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21 de
novembre de 1973)
Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA
III.1.1 Definició de materials
III.1.1.1 Canonades.
Cada tub portarà impreses les següents característiques:
- Marca del fabricant
- Any de fabricació
- Diàmetre nominal
- Timbratge
- Pressió nominal
- Norma segons la que ha estat fabricat
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es
compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del MOPU.
Canonades d’amiant-ciment
Compliran les especificacions previstes al “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’Abastament” i la
norma UNE 88-203.
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Canonades de polietilè
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 53.133 per
al polietilè d’alta densitat.
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni
incrustacions.
Canonades de PVC
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Els tubs compliran la norma UNE 53.112
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients corrosiu
si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar en milꞏlímetres,
amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma
autoextingible.
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m.
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de colꞏlocar-se en posició horitzontal plana.
L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m.
Canonades de fosa
Fabricació dels tubs
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 300
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per als
diàmetres nominals DN 1200 a 1800.
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament mínim al
trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diàmetres nominals
1200 a 1800.
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, aplicant
un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma).
DN

Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar)

60 a 30

60

350 a 600

50

700 a 1600

40

1800

32

Tipus de junt
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM o
equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.
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A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament dels
elastòmers vulcanitzats.
Gruix dels tubs
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531.
Marcat
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any i
número d’identificació.
Revestiments
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Revestiment interiors
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179.
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn.
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent:
DN

GRUIXOS (mm)
Normal

Valor mig
mínim

Valor mínim en un punt

60 - 300

3

2,5

1,5

350 - 600

5

4,5

2,5

700 - 1200

6

5,5

3,0

1400 - 2000

9

8,0

4,0

Revestiment exterior
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàlꞏlic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la
quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat els tubs
seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en
conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179.
Fabricació de les peces especials
Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 N/mm2.
L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %.
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o bé, amb
aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531.
Tipus de junt
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic.
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El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent en
conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament dels
elastòmers vulcanitzats.
Gruix de les peces especials
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà K14
en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.
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Marcat
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any,
angle de colzes i brides (PV i DN).
Revestiments
Revestiments interior i exteriors
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70
micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent.
Normativa d’obligat acompliment
ISO 2531:
ISO 4179:
ISO 8179:
ISO 8180:
ISO 6600:
ISO 4633:

Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió.
Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de
ciment centrifugat. Prescripcions generals.
Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc.
Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè.
Control de la compressió del morter acabat d’aplicar.
Junts de cautxú. Especificació dels materials.

III.1.1.2 Unions de tubs.
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub.
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.
Unió de tubs d’amiant-ciment
Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitjà de juntes “Gibault” o “RK”.
Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma per
produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el
maneguet.
El nombre de cargols per junta serà:
De  50 mm a  60 mm
De  80 mm a  125 mm
De  150 mm a  200 mm
De  250 mm a  350 mm

2 cargols
3 cargols
4 cargols
6 cargols
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De  400 mm a  500 mm

8 cargols

Les juntes “RK” estan constituïdes per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat.
Unió de tubs de polietilè
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la copa de
la peça d’unió.
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàlꞏlic, premsat sobre la superfície exterior
del tub per un sistema de con de rosca.
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Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura.
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada i el
premsat dels tubs entre si.
Unió de tubs de PVC
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma.
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les.
Unió de tubs de fosa
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis
Es netejarà curosament amb un raspall metàlꞏlic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de l’anell de
junt.
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt.
Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de l’endoll
menys i cm.
Endollat del tub
Una vegada colꞏlocat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent del
mateix i l’extrem llis del tub.
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que la
marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que no
danyin el tub.
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàlꞏlica la posició correcta del junt en el seu
allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior.
Tall dels tubs
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà que
permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt.
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Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid.
Desviacions angulars
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents:
- De DN 60 a 150:
- De DN 200 a 300:
- De DN 350 a 600:
- De DN 700 a 800:
- De DN 900 a 1800:

5º
4º
3º
2º
1º 30’
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III.1.1.3.Peces especials.
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa malꞏleable.
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca
del fabricant.
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines.
Els materials a emprar per cada classe de tub seran:
Per tubs de fibrociment
Per tubs de polietilè
Per tubs de PVC
Per tubs de fosa

Ferro colat
Polietilè
P.V.C.
Fosa

S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.
Corbes.
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del tub com a
mínim.
Cons.
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.
Derivació en T.
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre.
- no podran produir cap estrangulació.
Collarets.
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions de
menys de 40 mm de diàmetre.
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el
collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols.
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III.1.1.4 Vàlvules.
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instalꞏlacions i aïllament de sectors de la xarxa.
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, fosa
nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les
sobrepressions que es puguin produir.
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Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal sobre
una sola cara sense esforços excessius.
El tancament serà estanc en totes les vàlvules
S’instalꞏlaran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció
i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta.
Vàlvules de comporta.
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25
Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació.
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer.
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder
obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara.
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault.
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 tipus
A
Dimensions cara a cara
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 5752,
Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares).
Extremitats amb brides
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma
internacional ISO 7005-2.
Eix de maniobra
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà
garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en
posició d’obertura màxima.
Revestiment
Desprès de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment
d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no haurà
d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús.
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Materials
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083.
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred.

Assajos
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208:
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- Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible.
- Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible.
Vàlvules de papallona.
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres
superiors a 200 mm.
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions superiors.
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient
metàlꞏlic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos colꞏlocats en coixinets autolubricants.
Maniobra de la vàlvula
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una
posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva instalꞏlació
en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux.
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció,
papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa.
Mecanisme de reducció
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i
posicionat sota un carter hermètic.
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb un
indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà
dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat,
com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua.
Normativa d’obligat acompliment
ISO 1083:
ISO 7259
ISO 5752
ISO 7005-2
ISO 5210
ISO 5210
ISO 5208

Fosa de granit esferoïdal o granit nodular.
Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau per a
instalꞏlacions enterrades.
Aparells de valvuleria metàlꞏlica utilitzats en canonades amb brides.
Brides en fosa. Característiques i dimensions
Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria
Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria
Assajos de pressió per a aparells de valvuleria.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Vàlvules de retenció.
Seran del tipus de bola, o amb comporta
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions
superiors.
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes
d’elastòmer.
La tanca sempre serà estanca
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III.1.1.5 Boques de reg.
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400,
d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70.
S’instalꞏlarà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies
S’instalꞏlaran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid segons la
Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc.
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis.
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable.
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui
deixar fora de servei en un moment de necessitat,
III.1.2 Execució de les obres.
III.1.2.1 Rases.
Les rases per instalꞏlació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del tub,
i una fondària suficient per instalꞏlar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior
de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instalꞏli sota voreres, i de 100 cm. quan s’instalꞏli sense protegir sota calçades.
Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada colꞏlocada.
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim.
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant
perfectament els costats del tub.
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5)
(rebliment de rases).
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat superior
al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig proctor modificat.
Per a totes les canonades instalꞏlades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior;
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III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules dimensions mínimes.
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes d’1
m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampillo d’accés serà de
ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm.
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de planta
quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 m.
interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampillo d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material.
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas.
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Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri.
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia
concessionària.
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres.
- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran i
abonaran per metre lineal realment construït.
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els
materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors.
Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre que
el pressupost del projecte així ho especifiqui.
III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM
III.2.1 Definició de materials
III.2.1.1 Canonades
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada (WAVIHOL
de la casa Glassidur o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2
mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada al
tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o parcials.
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són:
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta elàstica
recobert d’arena.
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la quarta per fer
l’enllaç entre pous de registre canonada principal.
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre
defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials (gres i
fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del
MOPU.
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III.2.1.2 Tronetes i pous de registre.
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal
o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó).
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions
Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25.

III.2.1.3 Embornals.
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Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de comprovar
de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas
puguin formar-se bassals a zones sense desguàs.
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent.
III.2.2 Execució de les obres.
III.2.2.1 Canonades
L’execució de les obres inclou les operacions següents:
-Subministrament i emmagatzematge del tub.
-Transport i manipulació.
-Preparació de l’assentament.
-Muntatge dels tubs.
-Colꞏlocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El
rejuntat serà interior i exterior.
-Execució de la junta.
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó.
-Rebliment de la rasa
-Proves canonades instalꞏlades.
-Subministrament i emmagatzematge del tub.
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre, de
forma indeleble i ben visibles les dades següents:
-Nom del fabricant o marca comercial
-Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal.
-Tot en el mateix ordre.
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paralꞏlelament
sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m.
La colꞏlocació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament
de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986)
Colꞏlocada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les unions
fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La preparació de
l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l’execució d’un llit,
per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del
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terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència
característica superior a 150 kg/cm2.
Un cop preparat l’esmenta’t assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la colꞏlocació dels tubs, en
sentit ascendent.
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com
després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estarà obligat a
aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses.

-Transport i manipulació.
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Transport
- No patiran cops ni fregaments.
- Es colꞏlocaran en posició horitzontal i paralꞏlelament a la direcció del medi de transport.
- Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % de
les de prova.
Manipulació
- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.
- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per mitjà
de brides de cinta ampla.
- El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i descàrrega.
Descàrrega
- Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat d’on
es pensa dipositar els productes d’excavació.
- S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats.
-Preparació de l’assentament.
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.)
I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó,
la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. el formigó
tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2.
- Muntatge dels tubs.
- S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa.
- A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de
muntar.
- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment.
- Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos.
-Rebliment de la rasa
- Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.
- En general no es colꞏlocarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial
- La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a
l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert.
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-Proves canonades instalꞏlades
Proves per trams
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Abans de començar les proves, han d’estar colꞏlocades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. El
replanteig efectuat i les condicions físiques de la instalꞏlació final ens indicaran els punts on es creu convenient situar
vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en projecte en qualsevol tram
de la canonada que així ho estimi la D.F.
- Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.
- El director de l’Obra definirà els trams a provar.
- Una vegada construïts els pous i colꞏlocada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al
Director d’Obra per fer les proves.
- Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües
amunt del tram a provar.
- Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous.
- A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de
pèrdues.
- En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams amb pèrdues i
es farà una nova prova.
- Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.
-Revisió general.
- Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa,
abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen,
verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall.
- El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre.
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o colꞏlocar les peces
prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en l’acompliment de les
cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter.
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es colꞏlocaran de forma que
llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.
III.2.3. Mesurament i abonament
III.2.3.1 Canonades
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les
interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent,
segons el tipus i diàmetre del tub.
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncaments
amb tronetes o altres canonades.
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà que el
material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat
prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament independent.
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III.2.3.2 Tronetes i pous de registre.
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i
abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució d’alguns
pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous.

III.2.3.3 Embornals.
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la
troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció en contra.
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També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre que al
Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció.
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats realment
construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions
necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat.
III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC
III.3.1 Condicions per a l’instalꞏlació
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, especificades
als següents documents:
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 de 2 d’agost).
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls d’interpretació, publicats pel
"Ministerio de Industria"
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del
1954).
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre).
- Reglaments sobre instalꞏlacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per
Ordre de 23 de febrer de 1949.
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà.
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment.
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”.
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras Públicas”.
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació
que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es
promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra.
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.
Permisos, llicències i dictàmens
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta en
servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat del
Projecte d’Enllumenat Públic, pel Colꞏlegi Professional corresponent.
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del
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Projecte i l’Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat.
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instalꞏlació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els
catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra.
Abans d’instalꞏlar qualsevol material, caldrà presentar el següent:
- Bàculs i columnes
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Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. Certificat
de "colada".
- Llums
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament del
reflector. Corbes fotomètriques.
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.)
- Làmpades
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós.
- Equip d’encesa
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.
- Cables
Certificat d’homologació del cable
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest control
previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc
després de ser colꞏlocats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser
reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o colꞏlocats, hauran de ser retirats pel
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà manar
retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta.
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin
avariats, amb defectes o deteriorats.
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora
d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra.
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III.3.2 Condicions dels materials
III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau de
protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció.
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm.

III 3.2.2 Suports de llums
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Característiques
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer hauran
de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la
intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació
de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de
forma que puguin resistir les solꞏlicitacions mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un
coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instalꞏlats en el suport.
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip elèctric
per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap baix, a 0,30
m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i
IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials
i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàlꞏlica.
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la
instalꞏlació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran colꞏlocar-se aquests en la part superior, en un
lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica.
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.
III.3.2.3 Basaments de les columnes
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols.
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta
les arestes arrodonides.
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una resistència
superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva colꞏlocació resulti vertical i que
sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes.
III.3.2.4 Llums
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per
posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54,
classe I.
Característiques indicatives
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5
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en el cas de projectors exteriors.
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.
- El gruix del reflector serà d’un milꞏlímetre i dues dècimes de milꞏlímetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes.
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres.
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.
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- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides dels
Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la
posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al
de la lluminària equipada.
- La instalꞏlació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els
portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior
a l’admesa.
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; les
línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats
(sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips
instalꞏlats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser
de renganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en
servei de la instalꞏlació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat
màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la instalꞏlació sigui
inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament.
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a més
d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius esmentats.
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons l’UNE
EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del personal
autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures
estaran situats en un mòdul independent.
Les parts metàlꞏliques del quadre aniran connectades al terra.
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació
Cables
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV.
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit.
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Tipus
Xarxes subterrànies
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-07. Els
cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les canalitzacions
subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i
podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE
50 086 –2-4.
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del
tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Per sobre, s’hi colꞏlocarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat exterior,
situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instalꞏlarà, pel cap baix,
un tub de reserva.
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que s’indica
en la taula 1 de l’ITC-BT-07.
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels
suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor.
Xarxes aèries
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITC-BT-05.
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables
seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques
tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat de
la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, l’estesa
dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell.
Xarxes de control i auxiliars
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels conductors
serà de 2,5 mm2.
III.3.2.7 Instalꞏlació elèctrica a l’interior dels suports
En la instalꞏlació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents:
- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV,
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports.
- En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de
material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.
- La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els terminals.
Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de derivació que
continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris per el punt de llum.
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III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II.
Les parts metàlꞏliques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta
prescripció les parts metàlꞏliques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a
l’accés a l’interior dels llums que estiguin instalꞏlats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai
accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàlꞏliques dels quioscos, marquesines,
cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m
de les parts metàlꞏliques de la instalꞏlació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades
simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra.
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Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 2,5
mm2 en coure.
III.3.2.9 Posades a terra
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instalꞏlació i en qualsevol època de
l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàlꞏliques accessibles de la
instalꞏlació (suports, quadres metàlꞏlics, etc).
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que surtin
dels mateix quadre de protecció, mesura i control.
En les xarxes de terra s’instalꞏlarà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre
en el primer i en el darrer suport de cada línia.
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser:
- Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per
fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació
- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb
conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que els
conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les canalitzacions
dels cables d’alimentació.
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de coure.
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió
Cables per a línies aèries de baixa tensió
Conductors
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats.
Conductors aïllats
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Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una
bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE
21.030.
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La secció
mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat elèctrica
no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.
Cables per a línies soterrades de baixa tensió
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Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb
mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui
provocar el terreny on s’instalꞏlin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que puguin
estar sotmesos.
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà
l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per a
conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini.
Cables per a línies de mitjana tensió
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament serà de
polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit milꞏlímetres (6,8 mm.).
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàlꞏlica i estarà formada per una cinta semiconductora, una
capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues.
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàlꞏlica, associada a una part
metàlꞏlica.
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) seran
setze milꞏlímetres quadrats (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament.
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa
entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.).
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres
III.3.3.1 Estació transformadora
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons esquemes
que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els treballs
necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra.
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada.
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’estació transformadora
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix inclou els
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circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra,
i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T.
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada.
Instalꞏlació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complert,
de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instalꞏlada i comprovada.
III.3.3.3 Cables
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Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport,
carreteig i colꞏlocació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents.
Es mesurarà per metres lineals realment instalꞏlats.
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als
plànols corresponents.
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als cables o
conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar
els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades).
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i
protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants.
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat.
Es mesurarà per metre lineal (ml.).
III.3.3.4 Punt de llum
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, llum,
tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com
el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com
accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada.
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instalꞏlats necessaris per a la correcta maniobra
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instalꞏlacions.
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàlꞏlics galvanitzats, cèlꞏlules fotoelèctriques rellotge horari,
comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors,
posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió
dins l’Estació Transformadora, etc.
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra civil
d’assentament del mateix.
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Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei.

III.4 XARXA TELEFÒNICA
Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les especificacions
de la Companya Telefònica.
III.4.1 Materials
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Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al present
plec.
Materials homologats a Telefònica.
-Tubs de PVC rígid  110,  63 i  40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x 1,2),
510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2).
-Colzes de PVC rígid  110 i  63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 /90/490),
510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).
-Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.
-Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.
-Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus
C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).
-Tapes per arquetes tipus D, H i M
Canalitzacions
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefònica.
Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del prisma serà de quarantacinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà
de seixanta centímetres (0,60 m).
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària normalment
de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o mm. Cal pensar que un
tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de
quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de
connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis.
Notes:

- Tot el formigó serà HM-15
- Totes les separacions entre tubs  110 serà de 3 cm
- Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs  63 i  40 que les establertes
per als tubs  110.
- També es mantindran les alçades mínimes corresponents
- A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima.
- Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1)
- Per situar els tubs  63 i  40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs  110
- En la instalꞏlació dels tubs es tindrà prevista la colꞏlocació d’un filferro per passar fils.
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Canalitzacions Telefòniques
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements
separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat de
resistència característica (HM-15).
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Pericons i elements singulars
Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de
registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés de la zona de
voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl urbanitzable normalment
solament es construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del
Servei Telefònic.
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus
anomenats D, H i M.
III.4.2 Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es
colꞏlocarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m).
Colꞏlocada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), colꞏlocant llavors la
segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), colꞏlocant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes
vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’ultima una protecció de vuit centímetres
(0,08 m) de formigó.
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’ un d’ells
amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil.
Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc milꞏlímetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per
cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta milꞏlímetres (0,030 m).
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i del
diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.
III.4.3 Mesurament i pagament de les obres
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El preu
unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials
que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari solament inclourà
el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions.
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus unitaris
inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots
els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord amb els
convenis existents, han de subministrar les Companyies.
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III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot el que
s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d’Indústria i Energia relatives a la
xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya concessionària que haurà de
rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. L’empresa adjudicatària executarà les obres civils d’execució i rebliment de
rases així com la protecció de les canonades.
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu a rebliment de rases.
III.5.1 Materials
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Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a temperatures de
20ºC.
III.5.2 Execució de les obres
El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuarà seguint les recomanacions del fabricant.
L’aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre.
La colꞏlocació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instalꞏlador homologat.
Profunditat de soterrament
Profunditats mínimes segon reglament
Tipus de distribució

Lloc d’instalꞏlació
Vorera

Calçada

AP

0,60

0,80

MP i BP

0,50

0,60

Encreuaments

Paralꞏlelismes

AP

0,20

0,40

MP i BP

0,10

0,20

Distàncies mínimes a altres serveis
Tipus de distribució

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de colꞏlocar-se entre la canonada de gas i els servei
més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus.
III.5.3 Mesurament i abonament de les obres
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas canalitzat es mesurarà
i abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus núm. 1 del
projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s’abonarà als preus definits.
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la
qualitat definida.
La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub colꞏlocat, i les connexions de servei per
unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements.
III.6 ENCREUAMENTS I PARALꞏLELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS
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Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paralꞏlelismes i encreuaments entre les
diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb
elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis
(generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes.
Distàncies mínimes d’encreuament i paralꞏlelisme.
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió
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ENCREUAMENTS
(Distàncies mínimes en m)

PARALꞏLELISME
(Distàncies mínimes en m)

Gas

0,20

Aigua

0,20

Aigua

0,20

Gas

0,25

B.T.

0,25

B.T.

0,25

A.T.

0,25

A.T.

0,20

Telèfon

0,20

A façanes

0,40

Telèfon

0,20 en tubs

Telèfon
ENCREUAMENT I PARALꞏLELISME
(distàncies mínimes en m)
A.T.

0,25

B.T.

0,20

Altres serveis

0,30

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la canonada
o cables de la instalꞏlació aliena.
Aigua

ENCREUAMENT
(distàncies mínimes en m)

PARALꞏLELISME
(distàncies mínimes en
m)

0,10

0,25

III.7 IMPERMEABILITZACIONS
III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits
La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua amb l’aplicació de
varis components, seguint els següents passos:
- Neteja de la superfície a tractar
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb TEXNON 50
o similar.
- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar.
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A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques
característiques.
TEXNON 50/TEXNON 20
Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics.
Producte
Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de poliester per a armadura de revestiments elàstics.
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Propietats
- de fàcil colꞏlocació
- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat
- difícilment inflamable
- resistent als rajos U.V.
- alta tenacitat
- resistent als microorganismes
- inalterable als canvis tèrmics
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents orgànics
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat
Presentació
En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada.
Forma d’ús
Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró.
Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant com un
entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil.
La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà més
resistència segons veiem en la taula de dades tècniques.
Aplicacions
Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON
CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de fissures del suport sense que
s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d’entrada d’aigua en el paràmetre tractat.
Dades tècniques
PROPIETATS MECÀNIQUES

Resistència trencament a tracció L/T
Allargament al màxim esforç L/T
Retracció
Temperatura de treball

PRODUCTE
TEXNON 50

TEXNON 20

2.800/2.200 N/m
57/85%
6%
de –75ºC a +200ºC

1.140/1.120 N/m
28/34%
3%
de –75ºC a +200ºC
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PROPIETATS FÍSIQUES
Massa superficial
Gruix
Llargària rotlle
Color
Amplada

50gr/m2
0,60mm
50m.
Blanc
1,00m.

25gr/m2
0,13mm
50m.
Blanc
1,00m.

EPOPINT DC-70
Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor.
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Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb un acabat brillant, el
formigó de terres i murs enfront de l’abrasió i els agents químics.
Propietats
- Fàcil aplicació
- Alta protecció del formigó
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com l’asfalt,
quitrà, i poliestirè expandit.
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars.
Presentació
En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de la Base hi té cabuda el
Reactor i l’aigua de dilució.
Emmagatzematge
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge recomanat és d’un any.
Forma d’ús
a) Suport
Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general material mal
adherit.
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat.
En els terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la beurada mitjançant poliment superficial seguit d’un raspallat i
aspiració de la pols que si pugui formar.
Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldirà amb
aigua i es deixarà assecar.
b) Preparació de la barreja
S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja
uniforme.
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la barreja el
producte està llest per a ser usat.
c) Aplicació
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”.
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua.
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la barreja
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EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. Els possibles excessos de
pintura s’hauran d’eliminar amb el corró.
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització.
Precaucions
Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha
d’eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi.
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Aplicacions
- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents.
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l’alimentació i locals
públics.
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517).
MACDEPOX KC
Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids.
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC es transforma
en un material elastòmer autonivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la humitat.
Propietats
- Molt bona adherència a tots els materials de construcció
- Excelꞏlent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment.
- Autonivellant sense retracció .
- Gran durada amb tendència a engroguir-se
- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents.
- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó.
Presentació
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs.
Emmagatzematge
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps
d’emmagatzematge màxim és d’un any.
Forma d’ús
a) Suport
Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques. La
qualitat de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació.
b) Preparació de la barreja
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicació. La
barreja es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc
complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2.
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c) Aplicació
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia colꞏlocació d’un fons de junta.
- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir amb
MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el MACDEPOX,
s’empolvorarà càrrega silícia.
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es colꞏloca
l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endemà s’aplica una segona capa de producte
fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt del tractament
anterior un acabat amb EPOPINT DC-70.
-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits.
Precaucions
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Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha
d’eliminar mecànicament i tot seguit rentar amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi.
La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització.
Aplicacions
- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a solꞏlicitacions
mecàniques.
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua.
- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON
III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica
La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis components, seguint els
següents passos:
- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum polimèric,
armada amb film de polietilè de 95 g/m2.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, armada
amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd.
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques
característiques.
PREJUNTER HD-1
Imprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment.
Producte
Imprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents.
Propietats
- Aplicació en fred
- Penetració en substrats porosos
- Excelꞏlent adherència als suports tradicionals en la construcció.
- Elasticitat
- Aplicació homogènia
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- Alt poder de cobriment
- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pelꞏlícula fina
Presentació i emmagatzematge
Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d’emmagatzematge: un any en envasos
ben tancats i resguardats de la intempèrie.
Aplicacions
PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s’han d’aplicar
làmines impermeabilitzants.
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Forma d’ús
El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1.
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el bufador
de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina.
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una imprimació prèvia amb PREJUNTER
HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base.
Rendiment
Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat.
Dades tècniques
Densitat:

0,92 +/- 0,02 g/cc

Viscositat:

500 a 10.000 cps

% sòlids:

58 +/- 2%

Assecament:

Depèn de la temperatura ambient, oscilꞏla entre 5 i 10
minuts.

Adherència:

Bona en els materials de construcció, no clivella a
baixes temperatures.

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE
És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta densitat recoberta per
ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua:
1.- Plàstic de recobriment
2.- Betum plastomèric
3.- Armadura de polietilè
4.- Betum plastomèric
5.- Plàstic de recobriment
Propietats
- Fàcil colꞏlocació i adaptabilitat a la coberta
- Absorció de moviments de la coberta
- Flexibilitat a temperatures molt baixes
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- Excelꞏlent resistència a altes temperatures
Presentació (valors nominals)
- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada
- Pes: 4 kg/m2
- Gruix: 3,4 mm.
Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles.
Emmagatzematge
El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, colꞏlocant els rotlles en horitzontal, i en paralꞏlel (no
creuats), no apilant-ne més de 6.
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Armadura
Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m.
Material antiadherent
2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix.
Característiques tècniques
Resistència a la tracció
UNE 104-281/6.6

>100 N75cm

Allargament al trencament
UNE 104-281/6.6

Superior al 300% ambdós sentits

Resistència al calor
UNE 104-281/6.3

No goteja ni hi ha lliscament a 100ºC

Doblegament
UNE 104-281/6.4

No es trenca al doblegar a –15ºC

Punt de reblaniment
UNE 104-281/1.3

> 115º C

Aplicacions
- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %.
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la membrana
i d’acord amb els substrat.
- Cementació i com a protecció contra les humitats
- Pàrkings subterranis, etc.
Forma d’ús
En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la colꞏlocació la realitzi
personal especialitzat.
Sistema d’aplicació
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el pendent.
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MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà.
Suport
El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. Tanmateix cal
que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina.
Colꞏlocació de la làmina
S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es realitzarà de
la següent manera:
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- Soldadura a foc, prèvia imprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió.
- Asfalt en calent.
Encavalcaments
Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm.
Rendiment
1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa).
Normativa
Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P.
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR.
MORTEPLAS FP + FV MINERAL
Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures, una de
feltre de poliester (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o grànul en la part exterior i un film
antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està en possessió del Segell
de Qualitat INCE-AENOR.
Propietats
- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina:
ꞏ Excelꞏlent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat
ꞏ Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs en dies calorosos.
- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i un
no-teixit de poliester mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques propietats mecàniques, resistència a la
tracció, mandrinada, etc.
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- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa.
Presentació i emmagatzematge
Pes ( KG)

Dimensions

Rotlles/Palets

Emmagatz.

Morteplas FP +FV 4
Kgs .Mineral

4

10 m. x 1 m.

25

Vertical

Morteplas FP +FV 5
Kgs Mineral

5

8 m. x 1 m.

25

Vertical
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Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd.
Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie.
Armadures
SUPERIOR: No teixit de poliester mandrinada de 140gr/m2
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2
Suport i acabat
Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa.
Aplicacions
- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m2) GA-2 GA-5
GA-8 (membranes bicapa).
- Mansardes
- Cobertes inclinades
Productes auxiliars
PRODUCTE

APLICACIÓ

CONSUM APROXIMAT

PRESENTACIÓ

Emufal I

Emulsió bituminosa que
s’usa com a imprimació
del suport

0,3 Kg/m2

Pot de 24 Kg.

Prejunter HD-1

Adhesiu bituminós de
tipus cautxú asfàltic

0,66 Kg/m2

Pot de 8,5 KG
Pot de 22,5 KG

Dades tècniques
Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6

Allargament al trencament:
UNE 104-281/6.6

Longitudinal > 500 N/5cm
Transversal > 300 N/5cm
Longitudinal > 30 %
Transversal > 80 %

III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica
La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos components, seguint els
següents passos:
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- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, armada
amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd.
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La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ
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IV. PAVIMENTACIÓ
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i d’acceptar
la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra d’urbanització.
Consisteix principalment en la colꞏlocació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les llosetes o panots es
construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de paviment.
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:
NORMATIVA IV:
Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial de
6.2.76).
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Instruccions de carreteres del M.O.P.U.
Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 de
febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72).
Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985)
Codi de circulació vigent
“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”.
“Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”.
Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68).
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es colꞏlocarà en fase prèvia a la construcció de
les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a la
voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a colꞏlocar la capa de formigó de base que servirà
d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes.
Condicions mínimes d’acceptació.
El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats per
reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre
cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent quilograms
per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior.
Mesurament i abonament de les obres.
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment executats
mesurats sobre perfil teòric.
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats
necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els materials,
maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra.
IV.2 CAPES DE BASE
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Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial) o
de grava-ciment.
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial.
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instalꞏlació d’esmicolament amb granulometria de tipus continu.
Condicions mínimes d’acceptació:
Granulometria:
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- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE,
mesurades en pes.
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre:
TAMISSOS
UNE

acumulat en %
Z1

Z2

Z3

50

100

---

---

40

70-100

100

---

25

55-85

70-100

100

20

50-80

60-90

70-100

10

40-70

45-75

50-80

5

30-60

30-60

35-65

2

20-45

20-45

20-45

0,4

10-30

10-30

10-30

0,08

5-15

5-15

5-15

- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements amb
dues o més cares de fractura.
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30).
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar).
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor Modificat.
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2.
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a
l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa
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compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada).
Mesurament i abonament.
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès de
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les operacions
i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada.
IV.2.2 Bases de grava-ciment
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de treball
prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades.
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Condicions mínimes d’acceptació:
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre:
TAMISSOS
UNE

Acumulat en %
GC1

GC2

40

----

100

25

100

75-100

20

70-100

65-90

10

50-80

40-70

5

35-60

30-55

0,2

25-45

22-42

0,40

10-24

10-22

0,080

1-8

1-8

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més cares
de fractura.
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids
seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30)
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila inferior al 2
% i proporció de sulfats al 0,5 %.
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %).
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor modificat
serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2).
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al
noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb ciment.
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva compactació.
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Mesurament i abonament.
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la
preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra.
IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o
tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els
tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit.
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IV.3.1 Paviments asfàltics en calent.
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes.
Condicions mínimes d’acceptació:
Betums asfàltics fluidificats (art. 211 PG3)
Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3)
Regs d’emprimació. (Art 530 PG3)
Regs d’adherència. (Art 531 PG3)
Tractament superficial. (Art. 532 PG3)
Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)
Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)
Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instalꞏlació d’esmicolament Contindrà com a mínim un 75 % en
pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del
següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.
Mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A
GRUIX EN CM DE LA CAPA

TIPUS DE MESCLES A EMPRAR

Menor o igual que 4

D, S, G, A 12

Entre 4 i 6

D, S, G, A 20

Major que 6

D, S, G, A 25

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin
altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i
quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). (Únicament
vials amb gran capacitat i trànsit pesant).
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de
carreteres (PG3).
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).
- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instalꞏlació de fabricació, equip d’execució, i proves de l’Assaig
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Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3).
Mesurament i abonament de les obres.
S’abonarà per tonelades realment colꞏlocades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació
de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i materials necessaris
pel correcte acabament de la unitat d’obra.
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75)
CARACTERÍSTIQUES

UNITAT

PESAT
Min
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Núm. de cops en cada cara
Estabilitat
Deformació

kgf

Màx.

Min

LLEUGER
Màx.

Min

Màx.

75

75

50

1000*

750

50

2,00

3,50

2,00

3,50

2,00

4,00

Capa de rodadura

3**

5

3

5

3

5

Capa intermedi

3**

5

3

5

3

5

Capa base

3

8

3

8

3

8

Buits en mescles

Buits en àrids
Mescles D.S.G. 12

mm

MIG

%

%
15

15

15

14

14

14

Mescles D.S.G. 25
13
(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf.
(**) Valor mínim desitjable, 4%

13

13

Mescles D.S.G. 20

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:
Àrids i filler
Tamisos superiors al 2,5 UNE
4% de pes total d’àrids
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos
3% del pes total d’àrids
Tamís 0,008 UNE
1% del pes total d’àrids
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball i
en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC)
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred.
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la resta
de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran d’igual
manera que les mescles en calent.
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IV.3.3 Descripció de proves i assaigs
Subbases granulars
Materials
Per cada 2.000 m3 de material:
- 1 resistència al desgast segons NLT-149
- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111
- 5 equivalent d’arena segons NLT-113
- 5 límits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Pròctor modificat segons NLT-108
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Execució
En cada 200 m2 o fracció de capa colꞏlocada:
- 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat.
Mescles bituminoses en calent
Materials
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut:
- Resistència al desgast segons NLT-149
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adherència segons NLT-166
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi:
- Igual que l’àrid gruixut.
Per cada 100 m3 de filler:
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 densitat aparent segons NLT-176
- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids:
- 2 equivalents d’arena segons NLT-113
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador
Per cada 50 tones de betum asfàltic:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 penetració segons NLT-124
- 1 ductilitat segons NLT-126
- 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130
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Execució
Per cada 1.000 m2 de mescla:
- 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159
Regs d’emprimació
Materials
Per cada 25 tones o fracció de betum:
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- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133
- 1 destilꞏlació segons NLT-134
- 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat:
2 granulometria per tamisat segons NLT-104
2 contingut d’humitat segons NLT-103
Regs d’adherència
Materials
Per cada 25 tones o fracció de lligant:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133
- 1 destilꞏlació segons NLT-134
- 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124
Execució
- Control de temperatura del lligant.
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc centímetres
(< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o serades.
Condicions mínimes d’acceptació:
- Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta més a
la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la resistència a
flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el
cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta.
- La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55.
- La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del con
d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm).
- A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en pes
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de la sorra sigui de tipus silici.
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- La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre:
Tamís UNE

Acumulat en %

5
2,5
1,25
0,63
0,32
0,16
0,080

90-100
65-90
45-75
27-55
10-30
2-10
0-5

- El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-cinc
(>35)
- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons
d’obres de fàbrica i estructures d’edificació.
- Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior a vint
vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior a 2:1.
Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC)
- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm).
- Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.
- Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals
característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar
additius, juntes, acabat superficial, etc.)
- Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de colꞏlocat el
formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa.
Mesurament i abonament
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres
cúbics realment colꞏlocats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de
base, fabricació i colꞏlocació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i
operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra.
IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i disposició
definides al projecte, després de colꞏlocats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de llambordes).

Condicions mínimes d’acceptació
- La colꞏlaboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte.
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.
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- Toleràncies de dimensions.
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.
Tolerància màxima de mides en planta
Tolerància màxima de gruix

+- 2 mm
+- 3 mm

-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a
quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El desgast
segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos milꞏlímetres (> 2
mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible.
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- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El contingut
d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba
granulomètrica es trobarà entre els següent quadre:
mm

% que passa

1,76
2,28
1,19
0,595
0,297
0,149
0,074

95-100
80-100
50-85
25-60
10-30
5-15
0-10

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat.
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i
contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm).
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres milꞏlímetres (< 3 mm).
-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera que
la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.
Mesurament i abonament.
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i tots
els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra.
IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia).
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès de la
construcció dels espais parcelꞏlats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als
següents tipus de paviment:
- Paviments de formigó amb disseny de juntes.
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada.
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- Paviments asfàltics
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada.
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes)
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls,
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà
densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a
tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració
visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070).
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- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica.
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que s’especifica
a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el que s’especifica al
PG3 (art. 532).
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica.
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per tapar
desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un
equivalent superior a seixanta (EQA >60).
- Paviment de rajols hidràulics.
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un llit
de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o superior si així
ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls adequats o seleccionats
sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base.
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara
plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.
Gruix de la capa fina:
Absorció d’aigua (UNE 127.002)
Resistència al desgast (UNE 127.005)
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara de tracció:
- Dors a tracció:

 6 mm
 10 %
 3 mm
 55 kg/cm2
 35 kg/cm2

Gelatibitat (UNE 127.003): Absència de senyals de trencament o deteriorament.

Toleràncies:
Dimensions
Gruix
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi
Rectitud d’arestes
Vessaments
Planor

 0,4 mm
8%
 0,4 mm
 0,2 mm
 0,5 mm
 2 mm
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El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra
impactes.
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001
Junts
Junts de dilatació
Perfil elastomètric d’ànima circular
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El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El junt de
dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte.
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de fer
vibratge i no han de quedar buits a la massa.
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc.
Toleràncies d’execució:
- Situació dins de la peça formigonada:
 10 mm
- Coincidència eix perfil-eix junt:
 2 mm
- Amplària del junt de dilatació:
 3 mm
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge.
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió.
La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil.
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la
fàbrica.
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.
No hi ha norma d’obligat compliment.
Placa de poliestirè
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar colꞏlocada en tota la llargària prevista, sense
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament ha
de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
Junt entre plaques  2 mm
Toleràncies d’execució:
- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm
Segellat asfàltic
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i amb
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la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de parament ha
de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Tolerància d’execució:
- Gruix del segellat:
- Fondària prevista respecte al parament:

 10 %
 2 mm

En el seu procés d’execució 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.
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La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.)
Junts de dilatació
La banda expandible a base de bentonita s’ha de colꞏlocar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre cap
precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instalꞏlació de l’armadura, encofrat,
formigonat ...) Per a la subsegüent instalꞏlació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil maneig, que
s’instalꞏlen durant els treballs d’armadura de la segona fase.
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de la
construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el formigonat.
IV.7 SENYALITZACIÓ
La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a
l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat
seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el
que defineix la monografia de l’Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical
urbana).
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CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

CAPÍTOL V.

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

V.1.

DEFINICIÓ
V.1.1 Àrids per a morters i formigons
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons
V.1.3 Aigua per a morters i formigons
V.1.4 Additius
V.1.5 Morter hidràulic
V.1.6 Formigons
V.1.7 Acer per a armadures
V.1.8 Fusteria i ferramenta

V.2

EXECUCIÓ DE LES OBRES
V.2.1 Formigons
V.2.2 Assajos a l’obra
V.2.2.1 Ciment
V.2.2.2 Aigua de pastat
V.2.2.3 Àrids
V.2.2.4 Formigó
V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats
V.2.2.6 Acer per a armadures
V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres

V.3

AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT
V.3.1 Formigons
V.3.2 Encofrats
V.3.3 Armadures
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:
NORMATIVA V:
Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de
1997.
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Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions
metàlꞏliques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107).
Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de 5 de
maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972).
Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977).
Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola.
Instrucción de Hormigón Estructural EHE, pel projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat. Reial
Decret 1247/2008 de 18 de julio de 2008.
Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72)
Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. Institut Eduardo
Torroja de la Construcció i del Ciment.
Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge.
Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura.
N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació.
Normes sismorresistents P.D.S.-1.
I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàlꞏlics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en els
formigons armats.
V.1 DEFINICIÓ
Condicions generals
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques generals,
per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig.
Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec.
Tipus a utilitzar a les obres
D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les obres, d’acord amb
l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents:
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Classe
Resistent

2

Resistència Inicial
2 dies

7 dies

-

 16

32,5R

 13,5

-

42,5

 13,5

-

42,5R

 20,0

-

52,5

 20,0

-

52,5R

 30,0

-
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32,5

Temps de Fraguat

Resistència a compressió N/mm

Expansió

Resistència normal

Principi

Final

28 dies

minuts

hores

mm

12

10

 32,5

52,5
 60

 42,5

 62,5

 52,5

-

 45

R = Alta resistència inicial
Manipulació i emmagatzematge
El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el tipus
de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d’acompanyar a cada remesa
el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar ciment en envasos de jute o
teixits similars.
El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció d’identificació de
cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets.
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i
deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal i aconseguit una bona
aireació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es colꞏlocarà un taulell o tarima que permeti l’aireació de
les piles dels sacs.
Inspecció d’assajos
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de
recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres de
caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garantitzi el compliment del ciment amb tot
l’exigit en el plec abans esmentat.
Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat
emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que les
condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció abans
indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d’assaig per a verificar el compliment de
les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment.
Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o més,
des de l’anterior fins el moment de la seva utilització.
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà variar al seu
criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir la sèrie completa d’assajos
de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i resistència del morter normal als set dies, si ho
considera oportú.
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El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han
esmentat.
V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons
Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes,
exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides.
Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin els
requisits de l’agregat gruixut.
L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables.
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Granulometria
L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de l’article 28 de la
Instrucció de Formigó Estructural. (EHE).
Quantitat
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es
relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:
Terrosos d’argila
Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050
Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050
i que flota en un líquid, el pes específic del
qual és 2
Compostos de sofre, expressats en SO3 i
referit a l’àrid sec

1,00
5,00

0,50
1,00

L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment.
No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc que el
de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció.
Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior al deu
per cent o quinze per cent respectivament.
Assajos
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als
mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de la Construcció i el
Ciment.
L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecànica del
Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant l’execució de les sèries
completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat.
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons
L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals.
Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres planes, allargades,
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toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides. L’enginyer encarregat
podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses no acceptables.
Granulometria
Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció.
Quantitat
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La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a continuació es
relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra:
Terrosos d’argila
Partícules toves
Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i
que flota en un líquid el pes específic del qual és 2
Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec

0,25
5,00
1,00
1,00

L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali del ciment. La
pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà superior al dotze
per cent o divuit per cent respectivament.
El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent.
Assajos
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als
mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut Eduardo Torroja de la
Construcció i el Ciment.
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i Mecànica
del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”.
Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les series
completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat.
V.1.3 Aigua per a morters i formigons
Característiques generals
Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents:
a) Valor pH comprés entre 5 i 8.
b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre.
c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre.
Assajos
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques de l’aigua a
utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les sèries
completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director.
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V.1.4 Additius
Condicions generals
S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si desprès
d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec.
El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió
d’ambients agressius.
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Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que una vegada
aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació. Abans de
l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit i amb quinze dies d’antelació indicant el
nom i l’origen de cada addició.
Aireació
El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de revestiment i
estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte
reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer director, alliberarà al constructor de la
responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions d’aquest plec.
La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó.
El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les següents
condicions:
a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del seixantacinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire.
b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per cent
de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant.
Plastificant
El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest plastificant haurà
d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat.
El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament del plastificant
i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats.
El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos realitzats.
Productes filmògens
Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pelꞏlícula endurida o impermeable.
Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui capaç de formar una
pelꞏlícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que aquesta pelꞏlícula sigui flexible i
romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La
pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran
de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir
amb les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148.
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Impermeabilització
El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d’altres
elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d’evitar la pèrdua
d’elements fins (ciments més fins).
La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant.
V.1.5 Morter Hidràulic
Condicions generals
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Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el tipus de
morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació.
Materials
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec.
El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid.
Dosificació
La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter.
El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres.
Fabricació
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant en sec
el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegirà la quantitat d’aigua
estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva aplicació a l’obra.
Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament i el que hagi
estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.
V.1.6 Formigons
Condicions Generals
Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”.
Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que s’indica
en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb diferents tipus
de conglomerants.
Materials
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present plec
de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos.
Tipus
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica exigible als vint-i-
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vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d’alçada, es regirà pel que
s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents.
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment.
No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la D.F.
Dosificacions
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions donades en
l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat.
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La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l’única
excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum.
- Dosificació del ciment:
La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3).
- Dosificació dels àrids:
La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3).
- Dosificació de l’aigua:
La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3).
- Dosificació dels additius:
Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes sancionats
per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec.
Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies que
concorren a cada tipus d’obra.
Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula de
treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director.
L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de l’àrid gruixut, la
consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d’aigua, tot per metre
cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents:
- L’u per cent en més o menys, en els àrids
- L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua.
- La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint en
compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l’encofrat,
embolcallant completament les armadures, en el seu cas.
En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les quantitats
mínimes de resistència indicades en l’article 30.
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la consistència de
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les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc masses
representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les Normes
indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les cinc pastades
corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a
cada tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E.
1.8d. de la “Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer director
ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i resistències
característiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte
la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits que prescribeixin. Si
els resultats són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona.
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Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes, amb
la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la ruptura als set dies i als vint-ivuit. .
V.1.7 Acer per a armadures
Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és
suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el formigó en els demés
esforços.
Acer ordinari
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni mermes de secció
superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil quilograms per
centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2).
S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent de 0,2 per cent.
Acer especial d’alta resistència
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per milꞏlímetre quadrat (510 N/mm2).
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres.
No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus centígrads
(20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5).
Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció de Formigó
Estructural” (EHE).
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CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES
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Designació

Classes
d’acer

Límit elàstic fy
en N/mm2, no
menor que

Càrrega unitària
de ruptura fy en
N/mm2 no
menor que (1)

Allargament de
ruptura en %
sobre base de 5
diàmetres
no
menor que

Relació fs/fy a
assaig no menor
que (2)

B 400 S

Soldable

400

440

14

1,05

B 500 S

Soldable

500

550

12

1,05

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig.
Assajos
Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran abans
de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director de l’obra.
V.1.8 Fusteria i ferramenta
Fustes
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran completament
exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i
que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l’obra.
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols.
L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions entre
aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció.
Ferro dolç
El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense altres
imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència.
Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro.
Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs
estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en les
quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre.
Ferramenta i claus
Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.
Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el cos, i no
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s’admetran els obtinguts per soldadura.
Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions intercanviables.
V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES
V.2.1 Formigons
Fabricació de formigó
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El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent instrucció de
Formigó Estructural EHE.
El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les condicions
d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el pastat en
formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració successiva sigui: arena,
ciment, grava i aigua.
Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del moment
que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cúbics de capacitat
els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons per cada metre cúbic en excés sobre la
capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i
consistència requerida pel formigó. El formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per
l’enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, serà
rebutjat a espesses del contractista.
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà tornar a
pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta minuts ha
de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials.
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es mantindrà fora d’ús
fins que sigui degudament arranjada.
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garantitzi la
distribució uniforme del producte en el formigó.
Transport del formigó
El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per
l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o intrusió de cossos estranys
en el pastat. En cap cas es tolerarà la colꞏlocació en l’obra de formigons que acusin un principi d’adormiment o
presència de qualsevol altra alteració.
La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, procurant que
la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva. Per reduir al mínim
les posteriors manipulacions.
Colꞏlocació del formigó
La forma de colꞏlocació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha pèrdues
d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat.
No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment aprovats
per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el vibrador.
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No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i demés
característiques exigides al formigó.
Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes
d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats.
Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer director,
immediatament abans del formigonat.
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El formigó es colꞏlocarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat.
La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb picons o
paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions per minut. L’amplitud de la
vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se especialment en
les parets i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors
toquin els encimbrats. Els punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es
produeixin segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa.
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància entre
els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la superfície de la massa vibrada una
humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent.
El formigó es colꞏlocarà de tal manera que una massa estigui consolidada a l’abocar l’altra.
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat.
Formigonat en temps fred o calorós
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores
següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads i en particular quan
la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads.
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer director,
utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig per cent del pes del
ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s’arrecerin o es
desfessin de la intempèrie.
Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà necessari
justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva aplicació a les
temperatures mínimes previstes.
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades,
s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè l’adormiment i enduriment de les
masses abocades es realitzi sense perill.
En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, la
temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads.
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que
conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran desprès
per conèixer les condicions de residència assolides.
Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la finalitat de
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preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat.
En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el transport dur
amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es colꞏloquin a l’obra pastats que acusin dessecació.
Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra cosa
l’enginyer director. Si es fomigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides de la intempèrie
i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en colꞏlocar-lo en l’encofrat no excedirà de trenta
graus centígrads.
Curat del formigó
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Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de
l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots els
encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat.
Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una pelꞏlícula de
productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó desaparegui.
Aquesta pelꞏlícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig quadrats de superfície.
Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores
següents després de l’aplicació del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí
especificades. El producte de curat després d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra
causa que pugui trencar la continuïtat de la pelꞏlícula de curat.
Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer director, abans
d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació de les superfícies del
formigó.
No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat.
L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin estat seques més d’una
hora durant el procés de curat.
V.2.2 Assajos a l’obra
V.2.2.1 Ciment
La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals
para la Recepció de Ciments (RC-97).
Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament:
- Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat
- Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96
- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96
- Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96
- Pes específic segons UNE 80220:85
- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9

humit)

V.2.2.2 Aigua de pastat
La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar les
obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les condicions de subministrament.
Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE.
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V.2.2.3 Àrids
Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500 m3
s’hauran de realitzar els següents assaigs:
- Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139
- Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE.
V.2.2.4 Formigó
Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant
l’execució de l’obra.
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Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats.
El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel fabricant i
corresponent a la partida que s’utilitzarà.
La resistència del formigó colꞏlocat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes cilíndriques de
quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord amb el mètode d’assaigs M.E. 1
8d. de la Instrucció H.A. 61.
Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de formigó
colꞏlocat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un assaig de resistència per a cada jornada de
formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d’airejant es faran tantes
vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat.
V.2.2.5 Encofrats i desencofrats
Encofrats
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb
sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es constituiran exactament amb
els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l’encofrat hauran de tenir la
resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els efectes
dinàmics produïts pel vibrament no s’originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el
període d’enduriment.
La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors.
Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies
agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de manera
que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells elements que
requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superfície
perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada
que es faci ús d’ells.
En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàlꞏlics, els junts entre diferents plafons
no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat.
Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà d’acord
amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.
Desencofrat
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Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de
desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades.
El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada la peça,
segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial respectivament, a no ser que l’esmentat
interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés normal
d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el
conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades.
Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir
sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores, abans
de ser retirats per complet.
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En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.
V.2.2.6 Acer per a armadures
Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que s’indiquen.
En tot cas la colꞏlocació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE.
Definició
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es colꞏloquen a
l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès.
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els
corresponents documents del projecte.
Materials
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i compliran les
especificacions que es fixen.
Forma i dimensions
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols.
V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres
L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les mateixes, i haurà
de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries.
V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT
V.3.1 Formigons
Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als punts on
s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels colꞏlectors, ni a la part formigonada
contra terres.

V.3.2 Encofrats
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Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de junts de
treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a
l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari.
La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors. No serà d’abonament com a encofrat els punts on
s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels colꞏlectors
contra terres.
V.3.3 Armadures
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S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris
corresponents a les longituds deduïdes dels plànols.

L’Ampolla, gener de 2019

L'enginyer industrial autor del
Projecte

El Cap de Secció de Projectes i
Obres

El Cap de la Unitat de Serveis
d'Enginyeria Municipal

R. Cabré i Villalobos

Emili Sisquellas Ortega

Albert Gómez Masdeu
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PART I. Generalitats

1.01 CONDICIONS GENERALS
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A. Els treballs específics d’aquesta Secció inclouen tots els moviments de terres necessaris per
a la construcció de les obres. Inclourà, però no estarà limitat a, escarificar, excavar, carregar,
transportar, dipositar i consolidar en el seu destí final tots els materials secs i humits, segons
es requereixi, amb el propòsit d’executar i completar tots els treballs especificats en els
Documents del Contracte, que inclourà, per no estarà limitat a, subministrar, col·locar i treure
els encofrats i puntals necessaris per estrebar de forma segura totes les excavacions;
exhauriments d’aigua, rases, desguàs i altres mesures necessàries per a l’eliminació o
exclusió de l’aigua de l’excavació; els fonaments de les estructures, tant per sobre com per
sota del nivell del terreny; tot el rebliment al voltant de les estructures i tot el rebliment de
rases i clots; el transport de materials excavats en excés; els materials de préstec per suplir
les deficiències en els reblerts; i tot altre moviment de terres casual, tot això d’acord amb els
requisits, les clàusules i les condicions dels DOCUMENTS DEL CONTRACTE.
1.02 NORMATIVA DE SEGURETAT D’OBLIGAT COMPLIMENT PEL CONTRACTISTA
A. El Contractista haurà d’observar en tot moment les condicions que sobre estabilitat de
talussos i rases així com les mesures de seguretat oportunes, d’acord amb el vigent Plec de
Seguretat i Salut d’Obra.
1.03 ESPECIFICACIONS, CÒDIS I NORMES DE REFERÈNCIA
A. Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquestes especificacions, tot treball
aquí determinat haurà de complir amb o excedir amb les condicions dels següents
documents, sempre i quan estiguin en concordància amb les estipulacions d’aquesta Secció.
Normatives
NLT - 104/72
Granulometria de sòls per tamisat.
NLT - 107/72
Assaig de piconatge. Pròctor normal.
NLT - 152/72
Material que passa pel tamís 0.080 UNE.
NLT - 109/72
Densitat "in situ" pel mètode de la sorra.
ASTM D 1633-84
Mètode de prova per a la resistència a compressió de provetes de sòl-ciment.
NLT - 113/72
Equivalent de sorra.
ASTM D 2487-83
Classificació de sòl per a aplicacions d’enginyeria.
ASTM D 2901-82
Mètode per a l’anàlisi de contingut en ciment en sòl-ciments acabats de barrejar.
ASTM D 4253-83
Mètodes de prova per a índex màxim de densitat en sòls, fent servir una taula vibratòria.
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ASTM D 4254-83
Mètodes de prova per a índex mínim de densitat en sòls i càlcul de densitat relativa.
NLT - 105/72
Límit líquid pel mètode de la cullera.
NLT - 106/72
Límit plàstic.
ASTM D 2922-81
Mètode de prova per a densitats de sòls i sòl-afegits "in situ" pel mètode nuclear (poca
profunditat).
1.04 GARANTIA DE QUALITAT

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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A. GENERALITATS. Tots els assaigs i les anàlisis de sòls seran efectuats per un laboratori
homologat escollit pel CAT les despeses dels quals correran a càrrec del Contractista.
B. En les zones on calgui una compactació del material, relativa al percentatge de densitat
màxima al contingut òptim d’humitat, aquesta es determinarà d’acord amb la NLT-107/72. On
es requereixi que el material filtre (per a drenatge) sigui compactat a un percentatge de la
seva densitat relativa, el seu càlcul és farà d’acord amb les normes ASTM D-4253 i D-4254.
Les proves de densitat "in situ" s’efectuaran d’acord amb les normes NLT-109/72 i ASTM A2922, o per un altre mètode que sigui acceptat si procedeix per la Direcció d’Obra.
C. En el cas que les proves efectuades del reblert, no compleixin amb la densitat especificada,
el Contractista haurà de reparar el reblert a càrrec seu, fins que doni els resultats especificats
al projecte. Les proves que es vagin fent en els reblerts, fins que s’aconsegueixi el
compliment de les densitats requerides s’efectuarà per un laboratori de proves seleccionat pel
CAT i les despeses seran a compte del Contractista.
D. L’anàlisi granulomètrica de la grandària de les partícules dels sòls i afegits s’efectuarà d’acord
amb la norma NLT-104/72.
E. La determinació del valor equivalent de sorra es farà fent servir la norma NLT-113/72.
F. SISTEMA UNIFICAT DE CLASSIFICACIÓ DE SÒLS.
Les referències d’aquestes
especificacions a tipus i normes de classificació de sòls definides a la norma ASTM D-2487,
tindran els significats i definicions indicades en el quadre il·lustrat al final d’aquesta Secció.
Aquest quadre es reprodueix aquí tan sols com a informació al Contractista i no implica cap
limitació, esmena o modificació al mateix. El Contractista està obligat per totes les
disposicions que siguin d’aplicació de l’anomenada norma ASTM D-2487, en la interpretació
de la classificació de sòls.
G. PLA D’AUTOCONTROL. D’acord amb el Plec de Clàusules Econòmic Particulars del
Contracte, el Contractista haurà de presentar un Pla de Control de Qualitat i un Programa de
Punts d’Inspecció que haurà de ser aprovat pel CAT.
El Programa d’Autocontrol haurà de contemplar com a mínim:
1. Control dels productes procedents de l’excavació.
2. Aplec i control de terra vegetal per al seu ús posterior.
3. Control dels productes procedents de préstecs.
H. ASSAIGS I PROVES. Excepte si es modifica en aquestes Especificacions, tots els materials
hauran de ser sotmesos als assaigs i proves que figuren en les normes de referència que
siguin d’aplicació, amb els mínims que a continuació es ressenyen:
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1. Reblerts
a)

Reblerts en zona de suport per a la canonada:
Cada 100 ml
Cada 50 ml

b)

una densitat "in situ" i una determinació d’humitat en la zona de
suport.
a portell una densitat "in situ" i una determinació d’humitat en la
zona lateral de suport.

Reblerts a la resta de "zona de tub"
Canonada rígida
a portell d’una de les tongades; una densitat "in situ" i una
Cada 100 ml
determinació d’humitat.
Canonada flexible
Cada 50 ml
a portell de cada tres tongades; una densitat "in situ" i una
determinació d’humitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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c)

Reblert de rasa "zona rasa"
Cada 300 ml

una densitat "in situ" i una determinació d’humitat.

2. Materials de préstecs per a rebliments





Un assaig Pròctor
Una anàlisi granulomètrica per tamisat
Un assaig de límits d’Atterberg
Un assaig d’equivalents de sorra

 Un CBR
 Una anàlisi de contingut de matèria orgànica

cada 5.000 m³
cada 10.000 m³

S’entén per aquestes quantitats, o fracció o per canvi de característiques de material
3. Terraplens
 Cada 2.000 m² de tongada: una densitat “in situ” i una determinació d’humitat
4. Materials de préstecs per a terraplens
 Un assaig Pròctor
 Una anàlisi granulomètrica per tamisat
 Un assaig de límits d’Atterberg
 Un CBR
 Una anàlisi de contingut de matèria orgànica

cada 5.000 m³
cada 10.000 m³

Si la Direcció d’Obra ho sol·licités, abans o durant l’execució dels treballs, el Contractista
realitzarà els assaigs i proves que se li indiquin. Les zones per assajar les seleccionarà
la Direcció d’Obra. Si els resultats obtinguts no fossin els indicats s’actuarà d’acord amb
l’apartat 1.04 C.
I.

El Contractista haurà de realitzar les proves i els assaigs indicats, i tots els que figurin en el
programa d’Autocontrol a càrrec seu, sense cap cost addicional per al CAT. La Direcció
d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes pel CONTRACTISTA per tal que el
programa de treball no s’endarrereixi per la seva conveniència, a no ser que així figuri en el
Programa de Punts d’Inspecció.

J. A més de les proves exigides explícitament, la Direcció d’Obres podrà sol·licitar mostres
addicionals de qualsevol material. Les mostres addicionals seran subministrades sense cost
addicional per al CAT.
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PART II. Productes

2.01 MATERIALS APROPIATS PER A REBLIMENTS I TERRAPLENS
A. CONDICIONS GENERALS. Els materials apropiats per a rebliments i terraplens hauran de
ser sòls fins, roques o sorres seleccionades i netes, exemptes de gespa, arrels, branques o
qualsevol altre tipus de vegetació.
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B. Els materials de rebliment que hagin de ser col·locats dins d’una distància de 0,15 m (6") de
qualsevol estructura o tub, hauran d’estar lliures de roques o masses de material de terra
sense trencar (terrosos) que tinguin una dimensió major de 37 mm (1 1/2").
C. MATERIALS ACCEPTABLES. Els sòls que no siguin qualificats com a "materials no
apropiats" definits expressament en el paràgraf 2.02, seran definits com a materials apropiats
i es podran fer servir en els treballs de rebliments i terraplens, subjectes a les limitacions
especificades. A més quan ho accepti la Direcció d’Obres, alguns materials classificats de "no
apropiats" podran fer-se servir si es barregen convenientment amb "materials apropiats" per
formar un compost estable.
D. Els materials apropiats es podran obtenir tant de les excavacions efectuades en l’obra,
processats o sense processar, com de préstecs. Si es requerissin materials procedents de
préstecs necessaris per complir les especificacions d’aquesta Secció o per complir amb les
necessitats quan a quantitat de les obres, el Contractista haurà de subministrar els préstecs
sense cap cost addicional per al CAT.
E. DEFINICIÓ I DESIGNACIÓ DE TIPUS DE MATERIALS APROPIATS
1.

Tipus A:
Roca triturada, grava o arena amb el 100% que passa pel tamís UNE 25 mm i té un valor
equivalent de sorra no menor de 50.

2.

Tipus B:
Roca triturada, grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 12,5 mm i té un
valor equivalent de sorra no menor de 50.

3.

Tipus C:
Sorra amb el 100% que passa per un tamís UNE 10 mm i com a mínim el 90% passa pel
tamís UNE 5 mm i té un equivalent de sorra no menor de 30.

4.

Tipus D:
Roca triturada o grava amb el 100% que passa por un tamís UNE 25 mm i no més del
10% passa per un tamís UNE 5 mm.

5.

Tipus E:
Roca triturada o grava amb el 100% que passa por un tamís de UNE 12,5 mm i no més
del 10% passa por un tamís UNE 5 mm.

6.

Tipus F:
Roca triturada o grava que compleix els requisits de la següent gradació:
Grandària del Tamís
50 mm
40 mm
25 mm
20 mm

UNE 50 mm
UNE 40 mm
UNE 25 mm
UNE 20 mm
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7.

Tipus G:
Material bàsic afegit de roca triturada que es pugui compactar fàcilment al llençar-li aigua
i piconar per formar una base ferma i estable per a paviments. Opcionalment el
Contractista podrà fer servir la gradació per a la grandària màxima de 40 mm o la
grandària mínima de 20 mm. El valor equivalent de sorra no serà menor de 22 i el
material haurà de complir els requisits de la següent gradació:
Percentatge que passa
Grandària del Tamís

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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40 mm
25 mm
20 mm
5 mm
0,63 mm
0,80 mm

8.

UNE 40 mm
UNE 25 mm
UNE 20 mm
UNE 5 mm
UNE 0,63 mm
UNE 0,80 mm

Màx. 37 mm
(1 ½ polzades)

Màx. 19 mm
(¾ de polzada)

90 - 100
--50 - 85
25 - 45
10 - 25
2 - 9

--100
90 - 100
35 - 55
10 - 30
2 - 9

Tipus H:
La roca per a drenatge (material filtre) haurà de ser roca triturada o grava, dura lliure de
materials susceptibles de desintegrar-se o descompondre’s sota l’acció alternativa de
mullat i assecat. El material haurà de posseir una classificació uniforme i haurà de
complir els requisits de la gradació següent:
Grandària del Tamís
25 mm
20 mm
10 mm
5 mm
2,5 mm
0,63 mm
0,32 mm
0,08 mm

UNE 25 mm
UNE 10 mm
UNE 10 mm
UNE 5 mm
UNE 2,5 mm
UNE 0,63 mm
UNE 0,32 mm
UNE 0,08 mm

Percentatge que passa
100
90 - 100
40 - 100
25 - 40
18 - 33
5 - 15
0 - 7
0 - 3

La roca per a drenatge (material filtre) haurà de tenir un valor equivalent de sorra no
menor de 75.
9.

Tipus I:
Qualsevol altre tipus de material apropiat tal com aquí es defineix en el paràgraf 2.01.

10. Tipus J:
Material compost de material tipus H, o qualsevol barreja de materials del tipus B,C,G i
H, que es tracti amb ciment de manera que el contingut de ciment en el material no sigui
inferior al 5% en pes, provat amb la norma ASTM D-2901. La darrera resistència a
compressió als 28 dies no haurà de ser inferior a 28,1 Kg/cm² provada d’acord amb la
ASTM D-1633.
11. Tipus K:
Terra de capa vegetal superior aplegada, que s’hagi obtingut en obra a l’excavar el sòl
fins una profunditat no major de 60 cm. L’excavació del sòl haurà de fer-se després de
què la zona a excavar sigui neta de vegetació, i enderrocs, tal com s’ha especificat.
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2.02 MATERIALS INADEQUATS
A. Es consideraran sòls inadequats per a rebliments, aquells que classificats d’acord amb el
“Sistema Unificat de Classificació de Sòls”, pertanyin a les classificacions Pt, OH, CH, MH u
OL, segons la norma ASTM D-2487.
B. A més, qualsevol sòl que contingui matèria orgànica, que tingui un límit plàstic menor del 8%
provat d’acord amb la NLT-106/72 i que contingui més del 25% del material, en pes, que
passi pel tamís UNE 0,080 mm d’acord amb els requisits de la norma NLT-152/72; o
qualsevol sòl que no es pugui compactar el suficient, per obtenir el percentatge especificat de
densitat màxima per a l’ús al qual és destinat, seran classificats com a materials inadequats.
2.03 ÚS DELS MATERIALS TIPUS PER A REBLIMENTS I TERRAPLENS
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A. El Contractista haurà de fer servir els materials tipus aquí designats, per a totes les obres
relacionades amb rebliments i terraplens descrits en aquesta Especificació.
B. Quan aquestes Especificacions estiguin en contradicció amb les de qualsevol Organisme
Públic que tingui jurisdicció, o amb les de l’Industrial del qual procedeixin els materials, la
Direcció d’Obra haurà de ser notificada immediatament. En cas de conflicte el Contractista
haurà de fer servir les especificacions més estrictes, segons la determinació de la Direcció
d’Obra.
C. Els tipus de material per a rebliments i terraplens es faran servir d’acord amb les condicions
següents:
1.

Els rebliments de terraplè es construiran amb material del tipus I, tal com es defineix al
paràgraf 2.01 E, o qualsevol barreja de material tipus I amb materials dels tipus A fins a
l’H, amb la limitació general de la grandària màxima de 25 cm (10").

2.

Els rebliments per a "zones de tub" tal com es defineix a "Rebliments en la rasa per a
tubs i serveis" estaran compostos pels següents materials, d’acord amb la naturalesa i
revestiment dels tubs.
a)
b)

Per a tubs amb recobriment de morter de ciment i per a tubs de formigó, es faran
servir els materials tipus A,B,C,D ó E, en el rebliment en "zona de tub" tal com siguin
d’aplicació per a tubs flexibles o tubs rígids, segons s’indicarà en els plànols.
Per a tubs recoberts amb esmalt de quitrà, tubs embolicat amb mànigues de
polietilè, tubs amb revestiment de cintes adhesives de polietilè i per a altres tipus de
canonada el revestiment extern de la qual no sigui de morter es farà servir el
material tipus C per a revestiment de "zones de tub".

3.

El revestiment per a la "zona de rasa" de tubs serà de tipus I o qualsevol altre tipus de A
fins a l’H, o qualsevol barreja d’aquests, amb la limitació de grandària màxima a 25 cm
(10").

4.

El material per al rebliment final de rasa sota àrees pavimentades serà del tipus G. El
rebliment final sota àrees no pavimentades serà el mateix rebliment que es faci servir per
al rebliment de rases, excepte en les àrees agrícoles que serà de material tipus K, a no
ser que s’indiqui d’una altra forma en els plànols.

5.

El rebliment de rases i el rebliment final per als tubs sota estructures, serà el mateix
material que es faci servir en la "zona de tub", excepte on els Documents del Contracte
requereixin rebliment de formigó.

6.

Els materials bàsics d’afegit sota els paviments, seran de material tipus G construït amb
l’espessor indicat o especificat.

7.

El rebliment al voltant de les estructures serà material tipus I, o tipus A fins a H, o
qualsevol barreja d’ells.

DOCUMENT 3. Plecs de Prescripcions

PGPT-Canonades. Secció I 

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

8

Consorci d’Aigües de Tarragona

8.

Els materials de rebliment sota de les estructures seran com segueix:
a)
b)
c)
d)
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9.

L’emmacat de pedra sota dipòsits o una altra estructura haurà de ser material tipus
H.
Sota els dipòsits de formigó es faran servir materials tipus G o H, excepte on els
Documents del Contracte requereixin rebliment de formigó.
Sota d’estructures on l’aigua subterrània ha de ser evacuada per permetre la
col·locació del formigó, s’ha de fer servir material tipus F.
Sota d’estructures que no siguin dipòsits de formigó, s’haurà de fer servir material
Tipus D,E,G ó H, excepte on els Documents del Contracte requereixi rebliment de
formigó.

El rebliment que es fa servir per reemplaçar "Excavació en Excés" de rases de tubs serà
material Tipus F, quan a la rasa hi hagi presència d’aigua o sota nivell freàtic, i el mateix
material que es faci servir per al rebliment de la "Zona de Tubs" si la rasa no es troba en
les condicions anteriors.

10. La zona que comprèn els 0,15 m (6 polzades) superiors del rebliment sobre cobertes de
dipòsits, terraplens al voltant de dipòsits i altres rebliments de terraplè, consistirà de
material tipus K, capa vegetal.
11. Allà on ho requereixin els plànols, la graveta serà material Tipus E.
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PART III. Execució de les obres
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3.01 EXCAVACIONS PROPERES A ESTRUCTURES, CARRETERES I TERRAPLENS
A. GENERALITATS. Excepte quan específicament es preveu el contrari, les excavacions
inclouran l’eliminació de tots els materials que sent de la naturalesa que fossin, es trobessin
incloent totes les obstruccions que poguessin interferir l’execució i la fi adequada dels
treballs. L’eliminació d’aquests materials s’efectuarà en les zones marcades en els plànols o
on s’ordenés. Llevat que es disposi d’una altra forma, l’espai total necessari per a les
excavacions o terraplens s’haurà de buidar de tota vegetació i enderrocs i els productes
resultants hauran de ser retirats de l‘obra abans de començar l’execució de les excavacions i
rebliments. El Contractista haurà de subministrar, col·locar i mantenir els puntals i estreps
que siguin necessaris, en totes dues cares de l’excavació, i el bombeig, drenatges i altres
mesures autoritzades per a l’eliminació i evacuació de l’aigua, prenent les precaucions
pertinents per protegir les obres i propietats adjacents de les aigües pluvials, aigües
subterrànies i aigües residuals que poguessin provenir des de qualsevol lloc a les obres. Les
excavacions s’hauran de realitzar amb els talussos laterals previstos en els plànols o
apuntalar-les amb la deguda seguretat, d’acord amb la normativa vigent “Plec de Seguretat i
Salut d’Obra” o altres disposicions locals que fossin d’aplicació i obligat compliment.
B. EXCAVACIONS PER SOTA D’ESTRUCTURES I TERRAPLENS. Excepte si es troba
detallat en els plànols per a alguna estructura en particular, o sigui ordenat per la Direcció
d’Obra, l’excavació s’aprofundirà fins el nivell inferior dels ciments o lloses. Les àrees de subrasants sota terraplens s’excavaran com a mínim fins una profunditat de 0,15 m per sota del
terreny natural. Si la sub-rasant està en pendent s’hauran d’efectuar bancades en el terreny
natural. Si en els plànols figuren aquestes excavacions i els consegüents rebliments el
Contractista els haurà d’executar al seu càrrec. Si no figuren en els plànols del Projecte i són
ordenades per la Direcció d’Obra, es pagaran als preus que figurin per a aquesta finalitat en
els documents del projecte.
Després d‘efectuades les excavacions necessàries per sobrepassar en 0,15 m el terreny
natural, la rasant de l’excavació s’haurà d’escarificar i tractar per obtenir el màxim contingut
d’humitat. Després serà compactada fins assolir el 95% de l’assaig Próctor.
C. EXCAVACIONS PER A DIPÒSITS D’AIGUA. L’excavació en las zones on s’hauran d’ubicar
els dipòsits, es faran fins al nivell inferior de l’emmacat de pedra per a drenatge. Un cop
finalitzada l’excavació, la superfície haurà de ser consolidada mitjançant l’equip pesat de
compactació fins assolir el 95% de la densitat màxima. La superfície haurà de quedar
raonablement anivellada per a la col·locació de l’emmacat de pedra per a drenatge. Les
zones previstes per ubicar els dipòsits d’aigua, que hagin de ser reomplertes posteriorment
s’hauran d’escarificar fins una profunditat de com a mínim 15 cm, i després s’hauran de
consolidar fins a l’obtenció del 95% del Pròctor.
D. EXCAVACIÓ SOTA ZONES PAVIMENTADES. L’excavació sota zones per pavimentar
s’efectuarà fins el fons de la base granular, si aquesta base fos necessària, si no es així
s’excavarà fins al límit inferior del paviment. Una vegada conclosa l’excavació necessària, la
sub-rasant haurà de ser escarificada i humidificada, fins obtenir el contingut màxim d’humitat.
Després haurà de consolidar-se mitjançant un equip pesat de compactació fins a l’assoliment
del 95% de l’assaig Pròctor.
E. NOTIFICACIONS A LA DIRECCIÓ D’OBRA. El Contractista haurà de notificar, al menys
amb 3 dies d’antelació, a la Direcció d’Obra, l’acabament de qualsevol excavació per a
estructures i permetrà la Direcció d’Obra un període d’anàlisi de com a mínim 1 dia abans
que la sub-rasant sigui escarificada i consolidada, o reblerta amb qualsevol material adequat
autoritzat.
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3.02 EXCAVACIONS EN RASA PER A CANONADES I SERVEIS
A. GENERALITATS. A menys que als plànols del Projecte no s’especifiqui res en contra, les
excavacions en rasa per a canonades i serveis es realitzaran a cel obert. L’amplada de la
rasa haurà de mantenir-se tan estreta com sigui possible per poder compactar la "zona de
tub", però haurà de mantenir uns mínims en el fons de la rasa igual al diàmetre exterior més
0,60 m (DE + 0,60 m) per a compactacions mecàniques i el diàmetre exterior més 0,45 m (DE
+ 0,45 m) si es consolida per mètodes de compactació per aigua, i una amplada màxima en
la rasant de la generatriu inferior de la canonada, igual al diàmetre exterior del tub més 1,20
m (DE + 1,20 m).
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B. FONS DE LA RASA. Excepte en els casos que es requereixi un revestiment per al jaç de
suport, el fons de la rasa serà excavat uniformement fins al nivell de la generatriu inferior del
tub. El fons de l’excavació haurà de ser anivellat fent servir una línia de corda de tal forma
que la part inferior del tub quan s’instal·li en la rasa estigui tot ell en contacte amb el terreny
anivellat. No serà necessari arrodonir el fons de l’excavació per formar el jaç per al tub.
C. RASA OBERTA. La longitud màxima que es permetrà de rasa oberta en qualsevol localitat
serà de 150 m, o la longitud màxima de rasa en la qual es pugui instal·lar la canonada en un
sol dia, encara que la longitud sigui més gran. Totes las rases hauran de quedar
completament reblertes i compactades al final del dia, o en el seu defecte, hauran de cobrirse amb planxes d’acer degudament reforçades i capaces de resistir el trànsit de vehicles en
aquelles zones on no sigui pràctic reblir-les al final de cada dia. Els requisits per a la rasa
oberta, ressenyats anteriorment, seran anul·lats en els casos on el traçat de la rasa estigui
situat a més de 30 m de camins amb trànsit rodat o d’edificacions. No obstant això, en
aquests supòsits se subministraran i col·locaran tanques, barreres i llums preventives que
compleixin amb els Reglaments de Seguretat vigents.
D. “SOBREEXCAVACIÓ” EN RASES. Allà on els plànols ho indiquin l’excavació es realitzarà
fins a la profunditat marcada i després reblertes fins al nivell de suport de la canonada, als
mateixos preus contractats d’excavació en rasa i rebliment.
E. EXCESSOS EN LES EXCAVACIONS. Quan així ho ordeni la Direcció d’Obra, estigui o no
estigui indicat en els plànols, les rases es podran sobreexcavar fins a la profunditat ordenada.
La rasa es reblirà després fins al nivell inferior del tub. Tots aquests treballs seran efectuats
pel Contractista als preus contractats d’excavacions i rebliments.
F. On s’hagin d’instal·lar canonades en terraplè o estructures, el rebliment previ s’haurà de
portar fins a un nivell de com a mínim 30 cm per damunt de la generatriu del tub, abans que
la rasa sigui excavada.
3.03 EXCAVACIÓ EN ÀREES DE PRATS
A. Quan l’excavació s’efectuï en àrees de prats, la gespa haurà de ser extreta amb molta cura i
s’haurà de col·locar apilada per preservar-la per tornar a instal·lar-la després. El material
excavat es pot col·locar damunt del prat; sempre i quan, s’utilitzi un drap, tela o es faci servir
qualsevol altre mitjà apropiat per protegir el prat de qualsevol dany. El prat no haurà de
romandre cobert per més de 72 hores. Immediatament després de completar el rebliment i la
prova de la canonada, la gespa es tornarà a posar en el seu lloc, restaurant el prat a la seva
condició original de la millor manera possible.
3.04 EXCAVACIÓ EN VEÏNATGE D’ARBRES
A. Exceptuant els arbres que estiguin situats en la zona d’ocupació temporal, els arbres han
d’estar protegits de tot mal durant les operacions de construcció. Cap arbre d’arrels que tingui
un tronc de més de 50 mm (2 polzades) de diàmetre haurà de ser tallat sense el permís
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exprés de la Direcció d’Obra. Els arbres s’hauran d’apuntalar o recolzar durant l’excavació
segons allò que ordeni la Direcció d’Obra
3.05 EXCAVACIÓ EN TERRENYS DE TRÀNSIT I ROCA
A. L’excavació en terrenys de trànsit i roca, inclourà la pròpia excavació, la càrrega i el transport
a abocador del següent:
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1. Tot el material rocós que estigui en penyals, en estat massiu o estratificat i el qual no es
pugui excavar sense estratificació, les quals no es poden excavar sense una operació
sistemàtica de perforació i fragmentació amb explosius, mitjançant martell picador, o
escarificat potent.
2. Estructures de formigó o de maçoneria que han estat abandonades.
3. Dipòsits de conglomerats que estiguin cimentats tan firmament que posseeixin les
característiques de roca sòlida i que no puguin ser excavats si no és amb una operació
sistemàtica de trepant i fragmentació amb explosius, mitjançant martells picadors, o
escarificat potent.
B. EXPLOSIUS I FRAGMENTACIÓ. La fragmentació amb explosius no serà permesa, excepte
amb el permís exprés de la Direcció d’Obra, en decisió basada cas per cas. L’ús d’explosius
estarà subjecte a l’aprovació i regulació de tots els Organismes Oficials que tinguin
jurisdicció. Si es fa servir fragmentació amb explosius en les obres, el Contractista haurà de
prendre totes les precaucions i proveir totes les mesures protectores necessàries, per
prevenir danys a propietats i estructures o ferides a les persones. Abans de fer servir els
explosius, el Contractista haurà d’obtenir tots els permisos requerits per la llei per a operació
de fragmentació amb explosius i haurà de proveir qualsevol assegurança addicional per
riscos, a requeriment del CAT. El Contractista haurà de tenir un capatàs d’explosius,
totalment qualificat i amb experiència, a càrrec de totes les operacions de fragmentació amb
explosius. No es permetrà l’ús d’explosius a menys de 25 m d’obres de fàbrica o edificacions,
realitzant-se en aquests casos les excavacions mitjançant martells picadors, tascons o
mètodes anàlegs.
C. El Contractista serà responsable per i haurà de corregir qualsevol dany causat per la
fragmentació amb explosius o com a resultat de la seva possessió o ús d’explosius en les
obres.
D. Totes les operacions que impliquin el maneig, emmagatzematge, i ús d’explosius hauran de
fer-se d’acord amb els requisits de les Normatives de Seguretat vigents, i d’acord amb totes
les Lleis i Regulacions Locals.
3.06 DISPOSICIÓ DEL MATERIAL D’EXCAVACIÓ EN EXCÉS
A. El Contractista es farà càrrec i traslladarà al lloc que es disposi, les excavacions en excés a la
seva costa.
3.07 REBLIMENTS- GENERALITATS
A. El material de reblert no s’haurà de descarregar directament sobre cap estructura o tub. El
reblert no s’haurà de col·locar al voltant o damunt de cap estructura fins que el formigó hagi
assolit la resistència suficient per resistir les càrregues a suportar. No s’haurà de col·locar
reblert al voltant de dipòsits d’aigua, fins que s’hagin sotmès a prova. Aquestes estructures
hauran d’estar plenes d’aigua quan es col·loqui el reblert.
B. Excepte per als materials de drenatge que es col·loquen en rases o en àrees “excavades en
excés”, el reblert es col·locarà després de que tota l’aigua hagi estat eliminada de l’excavació.
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3.08 COL·LOCACIÓ DELS MATERIALS DE REBLERT DE RASES
A. Els materials de reblert de rases s’hauran de col·locar i distribuir, en capes uniformes. Quan
es faci servir l’equip mecànic per a la compactació, les capes s’hauran de distribuir
anivellades i amb un espessor uniforme, de manera que quan estiguin compactades cada
capa no excedirà d’un gruix de 0,15 m (6 polzades). Quan la compactació es faci per
mètodes d’inundació i dolls, cada capa no haurà d’excedir de 0,9 m de gruix després de
consolidada.
B. Durant la distribució, cada capa s’haurà de barrejar completament tant com sigui necessari
per afavorir la uniformitat de cada capa. Els materials per al rebliment de “Zona de Tubs”
s’hauran distribuït manualment al voltant del tub de manera que quan estigui compactat, el
reblert de la “Zona de Tubs” proporcioni un bon jaç uniforme i un bon suport lateral
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C. Quan el contingut d’humitat del material de reblert sigui més baix que el contingut òptim
d’humitat, s’afegirà aigua abans o durant la distribució fins a assolir el contingut d’humitat
apropiat
D. Quan el contingut d’humitat del material de reblert sigui massa alt per permetre el grau de
compactació requerit, el material s’haurà d’assecar fins que el seu contingut d’humitat sigui
satisfactori.
3.09 COMPACTACIÓ DE MATERIAL DE REBLIMENT I TERRAPLÈ
A. Cada capa de material de reblert dels tipus A, B, C, G, H, I i K, tal com es defineix al paràgraf
2.01 E, on el material està classificat de manera que al menys el 10% passa pel tamís UNE 5
mm haurà de ser compactada al valor percentual especificat de la densitat màxima. S’haurà
de fer servir un equip que sigui capaç d’assolir consistentment el grau de compactació
requerit i cada capa s’haurà de compactar en tota la seva superfície, mentre que el material
tingui el contingut d’humitat requerit.
B. Cada capa de material de reblert de tipus D, E, F i J s’haurà de compactar en dues passades
com a mínim amb un compactador de safata vibratòria. Quan aquests materials es facin
servir per a rebliment de la “Zona de Tub”, la compactació es farà amb un vibrador de formigó
i s’haurà d’utilitzar en la part superior de la “Zona de Tub” o a intervals verticals de 0,6m
qualsevol que sigui la menor distància des de la sub-rasant.
C. El reblert que es faci servir sobre els dipòsits i cobertes d’estructures tan sols es dipositarà,
quan hagin passat al menys 30 dies després que s’hagi col·locat la llosa de formigó de
coberta. Els equips que pesin més de 4.500 kg quan la coberta es trobi reblerta, no es podran
fer servir al damunt d’aquestes cobertes. Només els equips que no pesin més de 3.600 Kg es
podran fer servir per compactar el reblert sobre les cobertes citades.
D. El mètode d’inundació, xopada i raig no es podrà fer servir per a compactacions de reblerts
de cobertes, reblerts al voltant d’estructures i reblerts de parets de dipòsit.
E. Els materials per al rebliment de “Zona de Tub” que siguin granulars, es podran compactar
per una combinació de mètodes d’inundació i vibració, fent servir vibradors per a formigó i per
raigs d’inundació, quan ho autoritzi la Direcció d’Obra.
F. Allà on la unió entre tubs sigui del tipus de junta flexible, els materials de reblert per a “Zona
de Rases” que tinguin un 5% o menys de material que passa un tamís UNE 0,080 MM podran
ser compactats fent servir mètodes de vibració o mètodes d’inundació i raig si el Contractista
utilitza els procediments efectius que donin els resultats requerits en les proves de
compactació corresponents. El mètode d’inundació i raig s’haurà d’efectuar amb les degudes
garanties per què no es faci malbé el tub o els sòls esponjosos. S’hauran de fer servir tipus
aprovats de tubs de raig i vibradors submergibles, de manera que cada capa de reblert sigui
saturada i consolidada en tota la seva profunditat abans de que es col·loqui la capa següent.
Les canonades de doll s’han de mantenir com a mínim 0,15 mm de distància del tub on s’està
consolidant el rebliment i 0,60 mm de distància d’altres tubs i serveis.
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G. Els equips que pesin més de 4.500 Kg no s’hauran de fer servir a prop de les paret de la rasa
a una distància horitzontal menor que la profunditat que en aquell moment existia entre la
capa a compactar i el nivell de terreny. Els equips de compactació operats a mà s’hauran de
fer servir on l’equip més pesat no sigui pràctic o estigui restringit degut a limitacions de pes.
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H. REQUISITS DE COMPACTACIÓ. Les proves de compactació seran acords amb la norma
NLT-107/72 per als materials dels tipus A,B,C,G,H,I i K, i seran d’acord amb les normes
ASTM D-4253 i D-4254 per als materials dels tipus D,E,F i J. On s’hagin d’utilitzar les Normes
dels Organismes oficials o de companyies de serveis, les normes més estrictes de
compactació seran les que hagin de ser aplicades.
Localització o Ús Reblert

Percentatges de
densitat màxima

Percentatges de
Densitat Relativa

Part de reblert de "Zona de Tub" damunt del jaç de suport
per a tub flexible.

95

75

Reblert del jaç de suport per a "Zona de Tub" i
"Excavacions en excés" sota del jaç de suport i/o tubs, per
a tub flexible.

95

75

Reblert del jaç de suport per a "Zona de Tub" i "Excavació
en Excés" sota del jaç de suport i/o tubs, per a tub rígid.

95

75

Part del reblert de "Zona de Tub", damunt del jaç de suport
per a tub rígid.

85

--

Reblert final sota d’àrees pavimentades i estructures.

95

75

Reblert final, que no estigui sota d’àrees pavimentades o
estructures.

85

--

Reblert per a "Zona de Rases".

85

--

Terraplens.

90

50

Reblert, sota d’àrees pavimentades o estructures.

95

75

Reblert sota d’estructures i dipòsits.

95

75

Reblert al voltant d’estructures, sobre cobertes de dipòsits
i estructures.

90

50

Capa vegetal (Material tipus K)

80

--

Bases granulars (Material Tipus G)

95

75

I.

REQUISIT PER AL REBLERT DE RASES. Els tubs s’han dissenyat estructuralment en base
a la configuració de rasa que s’especifica en la Secció 3.02 A. D’aquesta Especificació.
J. El Contractista haurà de mantenir estrictament la secció transversal de la rasa fins a un pla
horitzontal que estigui 0,15 m per damunt de la generatriu superior de la canonada
K. Si, en qualsevol zona per sota del pla esmentat en l’apartat J, el Contractista canvia la
pendent de les parets o excedeix les amplades màximes de rasa indicades en els documents
del Contracte, el reblert de la zona de tub haurà de “millorar-se” o s’haurà d’augmentar la
classificació del tub com es requereix en aquesta Especificació, sense cost addicional per al
CAT per reblert “millorat” s’entén reblert de grava-ciment o altre mètode equivalent
degudament autoritzat per la Direcció d’Obra.
L. Si s’excedeix la deflexió màxima admissible especificada per al tub, el contractista haurà de
descobrir el tub, fer el que calgui per què el tub recuperi el seu arrodoniment, o reemplaçar el
tub, reparar tot el revestiment interior i recobriment danyat i tornar a instal·lar el material de la
“Zona de Tub” i el material de reblert de la rasa d’acord amb les Especificacions, sense cost
addicional per al CAT.
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3.10 REBLERT PER A RASA DE TUBS I DE SERVEIS
A. REBLERT PER A ZONA DE TUB. La zona de tub es defineix com l’àrea de la secció
transversal situada entre una línia a 0,20 m (8 polzades) per sota del fons del tub, com per a
exemple la sub-rasant, fins a un nivell situat a 0,15 m (6 polzades) damunt de la part superior
del tub. El jaç de suport per al tub flexible es defineix com aquella porció del terreny de la
zona de tub situada entre la sub-rasant i el fons del tub. El jaç de suport per a tub rígid es
defineix com: aquella porció de reblert de la zona de tub situada entre la sub-rasant i una línia
de nivell que varia des del fons del tub a la línia de ressort elàstic tal com es fixa en els
plànols.
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B. Haurà de disposar-se jaç de suport per a totes les clavegueres, tubs de drenatges i
conductes de flux per gravetat. Per a altres canonades el jaç de suport es podrà suprimir si es
donen totes les condicions següents:
1. El tub està col·locat sobre un sòl natural ferm, que no ha estat alterat i que sols conté
partícules que passen un tamís UNE 25 mm.
2. L’excavació de la rasa no està ubicada en terrenys rocosos o pedregosos.
3. Les condicions de la rasa coincideixen amb aquelles especificades pel fabricant dels tubs,
per a la instal·lació dels tubs directament sobre la sub-rasant.
4. Els sòls de l’àrea sub-rasant estan classificats com a materials apropiats per a reblert
segons el paràgraf 2.01 d’aquesta Especificació.
5. Els sòls de l’àrea sub-rasant tenen, com a màxim, un contingut d’humitat que permet la
compactació requerida.
C. On es requereixi el jaç de suport, després de la compactació del jaç de suport, el Contractista
haurà de realitzar un ajustat final de nivells fent servir una corda, de manera que cada secció
de tub que s’estén per primera vegada estigui contínuament en contacte amb el jaç de suport
al llarg de la generatriu inferior del tub.
D. Les zones per a tubs s’hauran de reblir amb el material especificat. El Contractista haurà
d’anar amb compte per prevenir qualsevol dany al recobriment del tub, les seves connexions
catòdiques si les hagués i el tub mateix, durant les operacions d’instal·lació i rebliment.
E. REBLERT PER A ZONES DE RASA. Després que el reblert de la zona de tub s’hagi
col·locat com s’ha especificat i després que tot l’excés d’aigua s’hagi drenat completament en
la rasa, es pot procedir al rebliment de la zona de la rasa. La zona de la rasa és l’àrea de la
secció transversal de la rasa que s’estén des de 0,15 m per damunt de la part superior del tub
fins a una línia de nivell situada a 0,45 m per sota del nivell de la superfície del sòl, o si la
rasa està per sota d’una àrea pavimentada, a 0,45 m per sota del nivell final de l’explanació.
Si es fa servir el mètode d’inundació, xopada i raig, el tub s’ha d’omplir amb aigua per evitar
que suri.
F. REBLERT FINAL. El reblert final és tot el material en l’àrea de la secció transversal de la
rasa que està dins de 0,25 m del nivell final, o si la rasa està per sota d’un paviment, tot el
reblert que està dins d’una zona 0,45 m de la sub-rasant.
3.11 CONSTRUCCIÓ DE TERRAPLENS
A. L’àrea per on es construirà un terraplè s’haurà de netejar de tota vegetació, arrels i materials
estranys. Després d’aquesta operació la superfície s’haurà d’humidificar, i després escarificar
a una profunditat de 0,15 m i després s’haurà de compactar mecànicament fins a assolir el
95% de la seva densitat màxima si està situada per sota d’estructures i àrees pavimentades, i
fins al 90% de la seva densitat màxima si està en altres llocs.
B. Allà on es construeixin rebliments per formar terraplens o rebliments sobre canonades, els
primers 1,20 m del relleu sobre el tub s’hauran d’efectuar fent servir equips lleugers de
compactació que no perjudiquin el tub.
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ANNEX 2. Secció VII – Tubs d’acer, fabricació de peces
especials
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SECCIÓ VII

TUBS D’ACER. Fabricació de peces especials
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PART I. Generalitats

1.01 CONDICIONS GENERALS
A. El Contractista haurà de fabricar, instal·lar i sotmetre a prova tots els colzes, corbes,
reductors, pantalons, tes, cruïlles, boques d’home, tubs varis i altres peces especials
fabricades de planxa d’acer, complerts en obres, tot això d’acord amb els requisits dels
Documents del Contracte.
1.02 RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN ALTRA PART
A. Formigons
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B. Recobriment de protecció per a elements metàl·lics a la intempèrie.
C. Peces vàries en metall per a suport de vàlvules, perns de brida i perns d’ancoratge.
D. Vàlvules i accessoris.
E. Protecció catòdica, estacions de control, unions, connexions, juntes aïllades, soldadura al
cadmi i cables.
1.03 ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA
A. Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquestes Especificacions, tot el treball
aquí determinat haurà de complir amb o excedir els requisits dels documents següents,
sempre i quan aquestes condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions
d’aquesta Secció.
Normes
ANSI/AWWA C-200-91
Tubs d’acer per a aigua de 150 mm i més grans.
ANSI/AWWA C-208-96
Dimensions i fabricació d’accessoris en acer per a canonades d’aigua.
ANSI/AWWA C208a-83
Dimensions i fabricació d’accessoris en acer per a canonades d’aigua (addendum).
UNE 7-419-78
Detecció de defectes superficials en materials metàl·lics amb líquids penetrants.
AWWA C-209-90
Cinta per a revestiment exterior, aplicada en fred, per a seccions especials, connexions,
accessoris per a tubs de transport d’aigua d’acer.
ASTM A 234/A 234-85
Accessoris per a tubs en acer folrat i aliacions d’acer per a temperatures moderades i altes.
AWWA M-11-85
Tubs d’acer per a aigua. Normes per a disseny i instal·lació.
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1.04 DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA
A. PLÀNOLS DEL FABRICANT. El Contractista haurà de presentar els plànols del fabricant i
diagrames de muntatge de totes les canonades, juntes, corbes, reductors, pantalons, tes,
cruïlles, boques d’home, tubs varis i altres peces especials fabricades en planxa d’acer,
d’acord amb els requisits d’aquesta Secció.
B. Els Càlculs de disseny s’hauran de presentar a la Direcció d’Obra per al seu examen abans
de començar la fabricació de les peces especials per a les canonades.
C. CERTIFICATS. El Contractista haurà de presentar una declaració certificada del compliment
de totes les peces especials fabricades en planxes d’acer i per a altres productes o materials
subministrats, segons aquesta Secció de les Especificacions.
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1.05 GARANTIA DE QUALITAT
A. PROVES EN LA FÀBRICA DE LES PECES ESPECIALS FABRICADES. Al completar les
soldadures, però abans del revestiment interior i el recobriment exterior, cada peça recta
especial d’acer fabricada haurà de ser taponada amb brides cegues, i haurà de ser provada a
una pressió hidrostàtica igual a 1-1/2 vegades la pressió de disseny; llevat que en la
fabricació de les peces especials s’utilitzés un tub recte que anteriorment va ser provat i va
complir amb tots els requisits de la Secció de canonada aplicable, llavors no es requerirà
prova addicional alguna; excepte per a totes les altres juntes soldades que seran provades
pel mètode del líquid penetrant d’acord amb la norma UNE-7-419-78, pel “Mètode B” i “Prova
de Fuites”, o, on fos aplicable, pel mètode d’aigua amb sabó i aire comprimit a una pressió
d’aire de 1,75 Kg/cm². (25 llibres per polzada quadrada). Si la prova revela que la soldadura
té fissures, forats o porositats, els defectes han de ser tallats a cisell i la soldadura haurà de
tornar-se a efectuar i després el tub o peça especial haurà de ser provada de nou de manera
satisfactòria. Totes les peces especials, el material de les quals no procedeixi de tubs rectes
provats, hauran de ser provades en totes les seves costures i soldadures amb la UNE-7-41978.
B. No es permetrà aplicar el revestiment exterior de morter sobre una junta soldada abans
d’efectuar la prova hidrostàtica; no obstant, el folre interior de morter es pot aplicar sobre una
junta soldada abans de la prova de pressió hidrostàtica, però en aquestes condicions, s’ha de
mantenir el tub o peça especial a les proves de pressió especificades en l’apartat A per un
període no menor de 30 minuts.
C. CONTROL DE QUALITAT
S’exigirà a l’aplicador un control del 100% dels paràmetres de qualitat durant la preparació i
del tractament de pintura a aplicar a les peces fabricades. A títol d’exemple i com a mínim es
realitzarà control visual, control de rugositat del suport, control de la temperatura, humitat,
control del gruix aplicat en cada capa, etc...
Es realitzarà un mostreig de control del gruix de pintura en capa seca en el 10% de les
superfícies d’aplicació del tractament.
També serà necessari realitzar un control d’adherència (test tall enreixat), amb dues mostres
per sistema i per data d’aplicació del tractament.
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D. PROVES EN OBRA. Les proves en obra hauran d’efectuar-se complint els requisits en la
Secció VIII, titulada “Prova Hidrostàtica, Rentat i Desinfecció de Canonades d’Aigua”.
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PART II. Productes

2.01 GENERALITATS
A. Es defineixen com a peces especials els accessoris, peces de tancament, corbes reductors,
pantalons, tes, cruïlles, sortides, tubs varis i altres peces especials de planxa d’acer allà on
siguin i tota la canonada no soterrada o en estructures.
2.02 CRITERI DE DISSENY
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A. DISSENY. Excepte si es defineix d’una altra forma en aquesta Especificació, els materials,
fabricació i prova en la fàbrica dels tubs rectes hauran de complir amb els requisits de la
norma ANSI/AWWA C-200, i hauran d’estar d’acord amb les dimensions especificades en la
norma ANSI/AWWA C-208. El gruix mínim de la paret del tub del qual es fabricaran les peces
especials, serà el valor més gran determinat per les dues fórmules següents:
(1)

T

Pw D / 2
Y / Sw

(2)

T

Pt D / 2
Y / St

on:
T
D
Pw
Pt
I
Sw
St

:
:
:
:
:
:
:

Gruix de la paret del cilindre d’acer, en polzades
Diàmetre exterior del cilindre d’acer, en polzades
Pressió de treball de projecte, en llibres per polzada quadrada
Coeficient d’ovalització
Punt mínim especificat en afluència de l’acer, llibres per polzada quadrada
Factor de Seguretat de 2,5 a la pressió de treball de projecte
Factor de Seguretat de 1,875 a la pressió punta transitòria de projecte

B. En cap cas l’esforç del projecte (I/Sw) haurà d’excedir de 1160 Kg/cm² (16,500 llibres per
polzada quadrada) a la pressió de treball de projecte, Pw, ni l’esforç de projecte (I/St) haurà
d’excedir de 1547 Kg/cm² (22,00 llibres per polzada quadrada) a la pressió punta transitòria
de projecte, Pt, ni el gruix del cilindre d’acer serà menor que el gruix de la paret del tub
principal adjunt o els gruixos que figuren en la taula següent:
DIÀMETRE NOMINAL
DEL TUB

GRUIX DE:
Tubs amb bifurcacions
Tubs no soterrats
Tubs en estructures

GRUIX DE:
Colzes
Corbes
Reduccions

mm

Polzades

mm

Polzada

mm

Polzades

600 i menys
625 a 1200
més de 1200

24 i menys
25 a 48
més de 48

4,76
6,35
7,94

0,188
0,250
0,312

3,43
6,35
7,94

0,135
0,250
0,312

C. Els tubs instal·lats sobre suports de pilars, hauran de ser dissenyats de manera que es limiti
l’esforç flector longitudinal a un màxim de 703 Kg/cm² (10,000 llibres per polzada quadrada).
El disseny haurà de fer-se d’acord amb les especificacions del Capítol 7 de la norma AWWA
M-11.
2.03 FABRICACIÓ I MATERIALS
A. GENERALITATS. L’esforç per a peces tipus "pantaló", tes, boques d’home i filtres, haurà de
ser dissenyat per a la pressió de projecte especificada o indicada i haurà d’ estar d’acord amb
els detalls que figurin en els plànols. Les peces especials i els accessoris hauran de tenir el
mateix folre interior i recobriment exterior que el tub adjunt. Llevat que figuri d’una altra
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manera en els plànols, el radi mínim per als colzes serà de 2.5 veces el diàmetre del tub i
l’angle màxim d’obliqüitat entre les seccions del colze no haurà d’excedir de 11-1/4 graus
sexagesimals.
B. Les peces especials i els accessoris que no pugui ser folrats o recoberts mecànicament,
hauran de ser folrats i recoberts a mà, fent servir els mateixos materials que s’utilitzin per al
tub i d’acord amb les normes AWWA o ASTM que siguin d’aplicació.
El folre i recobriment aplicats de la forma abans mencionada seran protegits d’igual forma
que l’especificada per al tub. Els accessoris es podran fabricar de tubs que ja han estat folrats
i/o recoberts mecànicament. Les àrees del folre i recobriment que siguin malmeses per
aquesta fabricació hauran de ser reparades a mà d’acord amb les normes AWWA o ASTM
que siguin d’aplicació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

C. Les boques d’home d’accés amb platines cegues hauran de ser com es detalla en els
plànols. Totes les vàlvules roscades hauran de ser d’acer forjat, dissenyades per a servei a
211 Kg/cm² (3000 llibres per polzada quadrada), de la marca VOGT, o similar.
D. Angles de desviació moderats de gran radi, es podran fabricar per mitjà d’anells de juntes
bisellades, o desplaçant l’angle de la seva alineació en les juntes normals, o fent servir
seccions curtes de tub, o per una combinació d’aquests mètodes, tenint en compte que les
juntes desplaçades en angle de la seva alineació no podran utilitzar-se en combinació amb
juntes bisellades. L’angle màxim permissible per a juntes subjectes a desviacions haurà
d’estar d’acord amb les recomanacions del fabricant o l’angle que resulti d’un desplaçament
de 19 mm (3/4 de polzada) de la unió de junta comú, qualsevol que sigui més petita. Totes
les curvatures fetes utilitzant les juntes normals i totes les corbes i colzes fabricats segons
l’indicat en aquests articles, hauran d’estar fetes d’acord amb les alineacions del traçat.
E. Totes les deflexions verticals hauran d’efectuar-se d’acord amb les alineacions de projecte o
bé en algunes puntes on existeixin obstruccions subterrànies, punts, de cobertura mínim a de
terra i derivacions de canonades i estructures. Els angles que s’utilitzaran s’hauran de trobar
en els detalls que figurin en els plànols.
F. El disseny del reforç per a derivacions haurà d’estar d’acord amb els procediments donats en
el Capítol 13 de la norma AWWA Manual M-11, excepte que la pressió de disseny, P, usada
en el procediment del Manual M-11 haurà de ser la més gran que 1,25 Pw ó 0,9375 Pt. Llevat
que es mostri d’una altra manera en els plànols, les derivacions de mida 50 mm (2 polzades) i
més petites no necessitaran reforç.
G. En comptes de reforç de seient o d’embolcall com es mostra en el procediment de disseny
del Manual M-11, els tubs o les peces especials amb derivacions es poden fabricar
completament de planxa d’acer que tingui un gruix igual a la suma del gruix de la paret del
tub més el gruix del reforç requerit.
H. Tal com s’indica en el procediment de disseny del Manual M-11, el reforç de bifurcació haurà
de ser equipat.
I.

SOLDADURES PER A ACCESSORIS D’ACER. Les soldadures per a accessoris d’acer
haurà de complir amb la norma ASTM A-234.

J. EXTREMS PER A ACOBLAMENT DE TIPUS MECÀNIC. Excepte si es modifica en aquesta
Especificació, on figurin acoblaments de tipus mecànic, els extrems del tub hauran de ser
units amb peces de collar tipus C, per mitjà de soldadura de filet doble. On s’utilitzi tub de 300
mm o menys, amb gruix normal de paret, i on el gruix de la paret és igual o excedeixi el gruix
mínim de paret de l’acoblament del fabricant, els extrems del tub poden ser acanalats.
K. REVESTIMENT INTERIOR. Tots els requisits corresponents a gruix, aplicació i curació del
revestiment interior que s’especifiquen per a tubs rectes hauran d’aplicar-se també a les
peces especials, amb la condició següent. Si la peça especial no pot revestir-se interiorment
per centrifugació s’haurà de revestir interiorment a mà. En aquest cas, el revestiment interior
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s’haurà de reformar amb xarxat de filferro soldat d’escairada 500 x 100 mm col·locat
aproximadament en el centre del revestiment interior. Els filferros espaiats en centres de 50
mm s’estendran circumferencialment al voltant del tub amb la malla unida fixament al tub. Els
encavalcaments de xarxat hauran d’encavalcar-se 100 mm i els extrems lliures del filferro es
lligaran o enllaçaran per garantir continuïtat.
L. RECOBRIMENTO EXTERIOR. Totes les especificacions relatives als recobriments exteriors
per a tubs d’acer s’hauran d’aplicar en quant a gruixos, forma d’aplicació i cura per a les
peces especials i accessoris. Si no s’indica el contrari, la part d’una secció de canonada
soterrada que hagi de travessar una paret d’estructures haurà d’estar revestida exteriorment,
tal com s’ha indicat, fins al centre de la paret, o fins a la brida de la paret si hi existís o fos
indicada. Els tubs i peces o accessoris que no estiguin soterrats o en estructures s’hauran de
pintar en obra mitjançant pintures anticorrosives especials, que siguin d’aplicació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

M. MARQUES. Senyals visibles que indiquen el veritable eix vertical de la peça especial
s’hauran de col·locar en les parets superior i interior de la peça especial.

DOCUMENT 3. Plecs de Prescripcions

PGPT-Canonades. Secció VII 

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

8

Consorci d’Aigües de Tarragona

PART III. Execució
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3.01 GENERALITATS
A. Llevat que s’indiqui d’una altra manera, el Contractista haurà de subministrar i instal·lar tots
els accessoris, peces de tancament, colzes, reductors, peces en I, tes, creuetes, derivacions,
tubs múltiples, i altres peces especials de planxa d’acer, perns, mosses, volanderes,
materials de junta, i tots els accessoris que es necessitin o es requereixin per efectuar una
instal·lació completa i operativa. On existeixin suports per a tub que estiguin detallats en els
plànols, aquests hauran de complir amb els citats detalls i hauran de col·locar-se tal com
s’indiqui; sempre que, el suport per a tots els tubs en intempèrie estiguin complerts i sigui
l’adequat, tot i que específicament no s’indiquin els dispositius de suport. On s’indiqui, es
proveiran blocs de tracció de formigó i juntes soldades. El Contractista prendrà totes les
precaucions necessàries per prevenir que los tubs flotin degut a que l’aigua de qualsevol
procedència entre en la rasa, i haurà d’assumir la responsabilitat complerta per qualsevol
dany degut a aquesta causa, i haurà de, al seu propi cost, restaurar i reemplaçar el tub a la
seva situació inicial i amb el tipus de tub especificat, si el tub es desplaça degut a flotació el
Contractista haurà de mantenir l’interior del tub lliure de materials estranys i en perfectes
condicions sanitàries fins a la seva acceptació pel CAT.
3.02 ESTESA
A. Les rases hauran d’estar en una condició raonablement seca quan s’ubiquin en elles les
peces especials. Les instal·lacions necessàries, incloent eslingues, s’hauran d’utilitzar per
baixar i col·locar apropiadament els tubs i peces especials en la rasa sense produir danys. El
tub i les peces especials s’hauran d’estendre en l’alineació i a la cota fixada, procurant unir
les peces entre sí el més a prop possible, a fi i efecte de crear una línia de fluix suau i sense
ressalts. Immediatament abans de col·locar cada secció de tub en la seva posició final per
unir-la amb el sistema, el rebliment de llit per als tub s’haurà d’examinar per comprovar la
fermesa i uniformitat de la seva superfície.
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SECCIÓ VIII
Prova hidrostàtica, rentat i desinfecció
de canonades d’aigua
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PART I. Generalitats

1.01 CONDICIONS GENERALS
A. El Contractista haurà de realitzar totes les operacions de prova hidrostàtica, rentat i
desinfecció de les canonades que instal·li, incloent el transport d’aigua necessari fins als
punts d’utilització, així com l’evacuació de les aigües de prova, rentat i desinfecció.
Les proves hidrostàtiques es realitzaran per trams, la longitud dels quals serà proposada a la
Direcció d’Obra per a la seva aprovació. Les tapes hauran de ser subministrades pel
Contractista, i serà al seu càrrec la construcció dels massissos d’ancoratge necessaris per a
la prova, que seran retirats una vegada finalitzada la mateixa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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L’abonament d’aquestes operacions en la seva totalitat serà fixat en el Projecte de
construcció mitjançant la corresponent “Partida alçada d’abonament íntegre”.
1.02 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
A. El contractista haurà de presentar notificacions escrites dels trams on es vagi a realitzar les
proves hidràuliques, així com del rentat i desinfecció, amb una antelació de com a mínim 48
h, per a la seva aprovació per la Direcció d’Obra. Així mateix l’origen de l’aigua necessària
per a les proves i rentat, els assaigs realitzats per comprovar les seves característiques, el
punt d’origen i els mitjans de transport per utilitzar hauran de ser presentats per escrit a la
Direcció d’Obra per a la seva aprovació.
1.03 NORMES DE APLICACIÓ
IOTD-012-001 Rev. 03 08/05/2009
Neteja Desinfecció i Inspecció de Canonades
UNE-EN 805
Proveïment d’aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als edificis i els seus components.
UNE-EN ISO 9308-01
Qualitat de l’Aigua. Detecció i recompte de Escherichia coli i de bactèries coliformes. Part I:
Mètode de filtració en membrana.
UNE-EN 901
Productes químics utilitzats en el tractament de l’aigua destinada al consum humà. Hipoclorit de
sodi.
RD 140/2003
Reial decret 140/2003 de 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua de consum humà.
APHA-AWWA-WPCF
Standard Methods. 2130 Terbolesa.
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PART II. Condicions de les aigües de prova, rentat i desinfecció, dels seus mitjans de
transport i dels productes de desinfecció

2.01 REQUISITS DE L’AIGUA DE PROVA, RENTAT I DESINFECCIÓ
L’aigua que s’utilitzarà per a les operacions de prova, rentat i desinfecció haurà de ser aigua apta
per al consum humà (RD 140/2003 i Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà
de Catalunya. Desembre de 2005). En el cas de què el punt de presa procedeixi d’una xarxa de
proveïment serà suficient aquesta condició per considerar-la com adequada. En el cas de què
l’origen sigui diferent el contractista haurà de realitzar els assaigs de laboratori que confirmin la
seva aptitud, havent l’aigua de complir les característiques que s’indiquen en el quadre següent:
Unitats

Valor
paramètric

Olor a 25ºC

Índex dilució

3

Sabor a 25ºC

Índex dilució

3

U.N.F.

2

mg Co-Pt/L

15

µS/cm

1500

u pH

6,5-9,5

Amoni

mg NH4+/L

0,2

Nitrits

mg NO2-/L

0,1

Escherichia Coli

ufc/100 mL

0

Bacteris coliforms

ufc/100 mL

0

Clostridium perfringens

ufc/100 mL

0

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Paràmetre

Terbolesa
Color
Conductivitat a 20ºC
pH

Els resultats dels assaigs s’hauran de lliurar a la Direcció d’Obra per a la seva verificació.
2.02 PRODUCTES PER A LA DESINFECCIÓ
El desinfectant a utilitzar haurà de ser hipoclorit sòdic, les característiques i propietats del qual,
així com el seu envasament, etiquetatge, transport i emmagatzematge es regiran per allò
disposat en la UNE-EN 901.
2.03 CONDICIONS DELS MITJANS DE TRANSPORT D’AIGUA PER A PROVES, RENTAT I
DESINFECCIÓ
En el cas de què les aigües de prova, rentat i desinfecció hagin de ser transportades fins al lloc
d’ús mitjançant camions cisterna o tonells, aquestes hauran de complir allò disposat en l’article 11
apartat 3 del RD 140/2003, estant prohibit la utilització d’altres mitjans de transport que no siguin
exclusius pera l’ús d’aigua potable.
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PART III. Execució

3.01 PROVA HIDROSTÀTICA DE CANONADES
A. Totes les canonades instal·lades hauran de ser sotmeses a prova hidràulica. Cap tram de
canonada s’haurà de provar fins que tot el formigonat o morter aplicat “in situ” tingui una edat
de almenys 14 dies.
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B. Els trams de prova seran proposats pel contractista a la Direcció d’Obra per a la seva
aprovació. La longitud del tram de prova complirà els requisits assenyalats en l’article
11.3.1.2. de la UNE-EN 805.
C. El tram de canonada a provar haurà d’omplir-se amb aigua a velocitat lenta, i a ser possible el
punt d’entrada d’aigua serà el mes baix del tram. Els extrems de la canonada hauran d’estar
embussats mitjançant tancadors ancorats firmament als massissos d’ancoratge dissenyats
per suportar la pressió de prova. En el cas de què en els extrems existeixin claus de
seccionament completament instal·lades i ancorades, es podran utilitzar com tampons de
prova, sempre que així ho autoritzi la Direcció d’Obra.
D. Durant l’operació d’emplenat les ventoses hauran d’estar instal·lades i en posició d’obertes
per poder evacuar l’aire de la conducció. Es revisarà contínuament la instal·lació a mesura
que es produeix l’emplenat fins detectar possibles fuites i degoteigs, detenint-se en aquest
cas l’operació i es prendran les corresponents mesures correctores.
E. Una vegada completament omplert el tram de prova, es mantindrà la conducció a baixa
pressió durant el temps necessari per aconseguir que el revestiment interior de morter de
ciment, en el seu cas, absorbeixi l’aigua necessària per saturar-se, i que s’elimini a través de
les ventoses l’aire que es trobi en l’interior de la canonada. Durant aquest període
s’inspeccionarà el tram de prova per verificar si existeix alguna fuita o degoteig de l’aigua
estesa, i es prendran les corresponents mesures de correcció.
F. La pressió de prova del tram serà la indicada per la Direcció d’Obra al Contractista.
G. La prova hidrostàtica consistirà a mantenir la canonada a la pressió de prova durant un
període de temps d’una hora. El resultat de la prova es considerarà satisfactori si es
verifiquen simultàniament els requisits indicats en els apartats 11.3.3.4.3. Mètode de prova de
caiguda de pressió, i apartat 11.3.3.4.2. Mètode de volum injectat, de la UNE-EN 805. El
procediment operatiu consistirà en elevar de forma constant i gradual la pressió en l’interior
de la conducció, a un ritme que no es superi un increment de 0.1 N/mm² per minut, fins a
assolir el valor estipulat per a la prova. A partir d’aquest instant, es desconnectarà el sistema
d’alimentació d’aigua i es procedirà a inspeccionar el tram de prova. Transcorreguda una
hora, la baixada de pressió en el manòmetre de control, haurà d ser inferior a 0.02 N/mm². En
el cas de complir-se aquesta condició, es subministraran quantitats addicionals d’aigua, fins a
restituir el tramo de prova a la pressió inicial. Aquesta aigua addicional serà mesurada, i el
seu volum total haurà de ser inferior al determinat per l’expressió següent:
 1
ID 
Vmax  1,2  V  p  


 Ew e  E 

Sent:
AVmax
V
p
Ew
E
ID
e
1,2

pèrdua admissible, en litres
volum del tram de canonada en prova, en litres
caiguda admissible de pressió durant la prova, en N/mm², els valors de la qual són:
0,02 N/mm² tubs de fosa d’acer, formigó amb camisa de xapa PRFV i, en el seu cas, PE
mòdul de compressibilitat de l’aigua, en N/mm²
mòdul d’elasticitat del material del tub, en N/mm²
diàmetre interior del tub, en mm
gruix nominal del tub, en mm
factor de correcció que, entre altres aspectes, té en compte l’efecte de l’aire residual existent
en la canonada
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En el cas de les canonades de polietilè la Direcció d’Obra podrà autoritzar que la prova es
realitzi d’acord amb l’apartat A-27 d’aquesta norma.
3.02 RENTAT DE LAS CONDUCCIONS
A. Una vegada completada la totalitat de la instal·lació, i realitzades les proves hidràuliques, les
canonades hauran de ser rentades amb aigua que compleixi els requisits de l’apartat 2.01. La
canonada s’omplirà en la seva totalitat, en el cas de què l’aigua de les proves hidràuliques
hagi estat buidada, i es farà circular un volum d’aigua que com a mínim serà el volum ocupat
per l’aigua d’emplenat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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B. El resultat del rentat es considerarà correcte si la terbolesa és inferior a 2 UNF mesura
d’acord amb l’Standard Method 2130 de la APHA-AWWA-WPCF, i el seu color és inferior a
15 mg de CoPt/L. Els punts de presa es situaran en els extrems de la canonada i en tots els
seus punts baixos.
C. En el cas de que per incidències esdevingudes en el muntatge, la Direcció d’Obra pot
suposar que en l’interior de les mateixes hagin pogut penetrar materials sòlids de mida
superior a 30 mm que no siguin terres o graves, en els punts de buidat es disposarà d’un
tamís de 1 mm de malla que impedeixi el seu pas, havent-se de retirar aquests materials i
disposar-los al contenidor de residus adequat.
Aquest procediment serà obligatori en el cas de canonades de polietilè, a fi de recollir
l’encenall que es trobi en l’interior de la conducció degut a les a les operacions de recapçat.
3.03 DESINFECCIÓ DE CANONADES
A. Una vegada realitzades les proves hidràuliques i el rentat de la totalitat de la canonada
instal·lada, es procedirà a la seva desinfecció mitjançant hipoclorit sòdic.
B. El procediment de desinfecció es correspondrà al denominat mètode dinàmic de l’apartat
12.4.4. de la UNE-EN 805. Per un extrem de la conducció es procedirà al seu ompliment
controlat, injectant hipoclorit simultàniament. S’haurà d’obtenir un residual de clor lliure en
l’extrem final d’entre 1 i 2 mg/l per encara un temps de retenció de 2 a 3 hores, verificant-se la
presència de clor residual en tots els punts alts (ventoses) i baixos (desguassos) del tram a
desinfectar.
Preferentment s’utilitzarà el mètode d’ hipercloració dinàmica sencera. Per utilitzar el mètode
d’hipercloració dinàmica de xoc i hipercloració estàtica de xoc s’haurà de sol·licitar
autorització per escrit a Direcció del CAT o Caps de Departament competents en matèria del
CAT (Distribució, Qualitat, Producció o Oficina Tècnica) amb signatura de conformitat
d’ambdós parts.
Seguidament i depenent del mètode seleccionat, es deixarà amb un temps de residència
entre 15 i 20 hores pel mètode hipercloració dinàmica sencera i entre 2 i 3 hores pel mètode
hipercloració dinàmica de xoc.
Finalment, es realitzarà assaig analític al laboratori de tipus ACN – Xarxa (RD 140/2003), per
tant, es realitzarà mostreig a l’extrem final de la canonada amb els envasos adequats d’acord
amb el tipus d’anàlisis a realitzar (veure DQAM-108-012) i es determinarà “in situ” la
terbolesa i clor residual.
La prova es considerarà correcta si realitzant un assaig de coliforms segons la norma UNEEN IS0 90308-1 el resultat és negatiu (0 UFC/100 mL) i el clor residual el resultat haurà de
ser superior o igual a 0,2 mg/L. En cas contrari es repetirà el procediment de desinfecció
tantes vegades com sigui necessari.
C. Les aigües de desinfecció hauran de ser evacuades, llevat del cas en què la seva
procedència sigui de la xarxa del CAT.
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1.

OBJECTE
L’objecte dels Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars d’Instal·lacions Electromecàniques és el
d’ampliar els criteris requerits per elaborar, projectar i subministrar les instal·lacions i els equips
especificats als Projectes Bàsics d’instal·lacions per al CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA.
Els presents plecs tenen preferència sobre els del Projecte Bàsic.
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Equips i materials que es reflecteixin a aquests plecs i no als bàsics han de, per tant, ser considerats
i incloure’ls als pressupostos de l’oferta del Projecte de Construcció.
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2.

GENERALITATS
El contractista serà responsable, ja siguin propis o de tercers, del projecte, subministrament,
transport, construcció, posada en servei i garantia de les instal·lacions així com del seu funcionament
durant els períodes de Posada a Punt i Proves de Funcionament; a més, serà obligació del
contractista brindar l’Assistència Tècnica i els necessaris serveis de conservació durant el Període
de Garantia.
Totes les dades i indicacions dels Plecs Tècnics seran controlades pel licitador i no el dispensaran
de les seves obligacions de garantia.
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Tots els elements imprescindibles per al funcionament i control de les instal·lacions, encara que el
concursant els ometés al seu Projecte de Construcció per error o oblit, es consideraran inclosos al
pressupost presentat en oferta i, per tant, el CAT exigirà la seva construcció a càrrec de l’Adjudicatari.
El projecte haurà de satisfer la millor pràctica corrent en enginyeria hidràulica, elèctrica i
d’instrumentació electrònica.
Tots els equips vindran marcats amb les sigles CE.
S’empraran materials de marques de prestigi, tant nacionals com internacionals, dins dels fabricants
de primera línia. Aquestes hauran d’esmentar-se; en cas contrari, el CAT podrà escollir-les i el seu
ús serà obligat per al contractista.
Així mateix, tots aquells materials i aquelles marques ja emprats amb anterioritat dins del Projecte
de Millora de Proveïment d’Aigües per a Ajuntaments i Indústries de Tarragona seran d’obligat ús
per homogeneïtzar i facilitar l’explotació, el manteniment i els recanvis.
Els materials referenciats amb unes determinades marques són els materials escollits pels serveis
tècnics del CAT, entenent que són aquests o els similars equivalents, sempre que aquests últims
tinguin unes característiques i funcionalitats iguals o superiors als referenciats a les especificacions,
pressupost i plecs del present projecte.
La designació, acceptació o homologació d’una marca i model pel CAT no exclou la responsabilitat
del contractista pel que fa a la garantia ni al bon ús d’aplicació.
Si el contractista no ha estat informat d’aquestes marques i requerint-se per a la planificació de l’obra
una determinació, oferirà al CAT una alternativa entre dues o tres marques i models per a la seva
decisió. Aquest oferiment s’efectuarà amb l’antelació suficient, mínim de quinze dies.
La selecció d’una marca i un model no podrà considerar-se com a supòsit de modificació de
contracte.
A requeriment per part del CAT o especificació per part del contractista d’alguna norma, serà
documentada per aquest últim adjuntant còpia de les esmentades normes, per tal que documentin a
ambdues parts.
Es prestarà especial atenció per aconseguir com a mínim els requisits bàsics següents:
 Eficàcia de les instal·lacions per als fins a què es destinen.
 Qualitat màxima als equips i materials.
 Seguretat de funcionament i ús de les instal·lacions.
 Facilitat i accessibilitat de manteniment.
 Possibilitat i previsió d’ampliacions futures amb solucions senzilles reduint-se al mínim l’aturada
de les instal·lacions.
 Normalització de materials buscant el possible intercanvi entre diferents fabricants i
estandardització entre totes les instal·lacions del CAT.
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Les instal·lacions hauran de reunir les condicions màximes de seguretat pel que fa a incendis,
tensions elèctriques en alta, mitjana i baixa, inundacions, disposant-se dels dispositius de protecció
i de socors adequats i respectant-se íntegrament les normatives legals vigents, que seran d’obligat
compliment.
Per al disseny dels materials es tindrà en compte el grau d’humitat existent, les possibles esquitxades
i inundacions d’aigua, el clima i l’ambient marí que existeix a les instal·lacions, havent-se d’evitar la
formació de floridures, òxids, corrosions, etc.
Així mateix, el disseny de les instal·lacions tindrà en compte la dificultat d’efectuar un manteniment
preventiu i interventor degut a la dispersió i distància entre les diferents instal·lacions. Veieu
l’esquema general de les instal·lacions i situació geogràfica.
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El Projecte de Construcció constarà dels documents reglamentaris: Memòria i Annexos, Plànols,
Plecs de Prescripcions Tècniques, Pressupostos i Pla d’Obra, complimentats amb un Estudi de
Seguretat i Higiene en el Treball i la resta de documents obligatoris que s’esmenten a l’epígraf 1.5
del PBG. El format en el qual es presentarà el projecte serà DIN-A4, excepte els plànols que seran
en DIN-A1 i A3.
En la Memòria es descriuran tots els elements projectats, es justificarà degudament la seva adopció
definint les funcions que realitzaran les instal·lacions que es proposen i els resultats que seran
obtinguts, s’estudiaran els equips de fabricació per tercers i es detallaran els càlculs de les
circulacions hidràuliques, els de les potències precises als mecanismes i, en total, tots aquells
extrems que siguin necessaris per tal que quedin totalment definides i justificades les instal·lacions,
així com el compliment per part de les mateixes de les especificacions contingudes als Plecs de
Bases Tècniques.
Els plànols seran els necessaris per tal que quedin perfectament detallats tots els elements i les
obres proposades, així com la situació i els plànols de cimentació dels equips.
El Plec de Prescripcions Tècniques haurà d’adaptar-se necessàriament a les contingudes a aquest
Plec i al document homòleg del Projecte Bàsic.
El pressupost constarà de justificació de preus, quadres de preus, números ú i dos, amidaments,
pressupostos parcials i pressupost general. Al pressupost d’execució material s’aplicarà el coeficient
multiplicador 1,19 per Despeses Generals i Benefici Industrial, i l’IVA vigent per a obtenir el
pressupost global de contractació. Els pressupostos es confeccionaran donant preu a cada unitat i
element d’obra, evitant el màxim possible les partides alçades a justificar i l’agregació d’unitats en
conjunts amb preu global d’aquests.
El Pla d’Obra contindrà el desenvolupament previst de les diferents instal·lacions en què se
subdivideixi el Projecte, amb expressió dels equips personals i materials afectes a cada activitat.
Al Plec de Prescripcions Tècniques s’expressaran, obligatòriament, els valors de les variables
següents:
a)

Interval de cabals a bombejar de cada instal·lació amb indicació de rendiments, per a cada fase
i cada trimestre.

b)

Consum d’energia elèctrica en kW h/m³ per a les condicions de cabal de cada fase i de cada
trimestre.

c)

Pressupost anual de despeses d’explotació i manteniment de les instal·lacions subdividits en la
forma següent:
 Personal, indicant sou anual i categories.
 Consum d’energia elèctrica en kWh.
 Material consumible i eines útils per a conservació i reparacions.
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Es donarà a les instal·lacions la màxima facilitat d’accés tant per efectuar l’explotació com el
manteniment; per a això, als llocs que s’hagin de salvar desnivells, tant per pujar com per baixar, es
col·locaran:
a)

A llocs amb petit desnivell: escala de barrots de fosa (de FUNDITUBO, S.A.), sent els dos
superiors del tipus guia-bastó i porta-bastó.

b)

A llocs amb desnivell pronunciat: escales amb guardaespatlles. Als llocs d’accés al públic
aquestes escales quedaran a 2,20 m del terra. Als d’únic accés per al personal del CAT arribaran
fins a ras del terra. L’acabat d’aquest material serà segons les especificacions tècniques dels
equips mecànics del Plec de Prescripcions Tècniques particulars, apartat 2.1.1. Materials
exteriors.
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A llocs elevats amb perill de caiguda: es col·locaran baranes tipus quadrilàter a 0,9 m d’alçada doble
passamà; l’acabat serà el mateix que l’especificat per a les escales d’aquest mateix apartat.
Per passar d’un lloc a un altre amb un buit intermedi es col·locaran passarel·les de xapa estriada o
tramex amb barana passamans; l’acabat serà el mateix que l’esmentat a les escales d’aquest mateix
apartat.
En recintes on hagin equips electromecànics i ambient humit es col·locaran respiralls de forma i
manera que s’eviti la condensació d’aigua. Per a això, aquests respiralls s’efectuaran a totes les
direccions i tindran com a mínim una superfície per lateral de 0,250 m².
Totes les casetes d’arribada a dipòsit, derivació de conducció principal i estacions de bombament
tindran el terra amb pendents de recollida d’aigua cap a un pouet de 40x40 cm a les primeres i de
1,00x1,00 m amb una bomba d’eixugat a les estacions de bombament.
No s’admeten partides alçades, per la qual cosa qui presenti l’oferta realitzarà els amidaments
escaients i amb el seu quadre de preus traurà les propostes pertinents.
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3.
3.1.

EQUIPS ELÈCTRICS
GENERALITATS
Qui presenti l’oferta serà el responsable del subministrament dels equips i elements elèctrics.
Una vegada estiguin tots els equips instal·lats i connexionats amb els armaris elèctrics, es
realitzaran les proves exigides a la Norma Europea EN60204-1, CEI 17/13-1, havent-se d’estendre
el certificat amb els resultats obtinguts pel que fa a:
1.
2.
3.
4.

Continuïtat del circuit de protecció, Article 20.2
Resistència d’aïllament, Article 20.3
Tensió aplicada, Article 20.4
Protecció contra les tensions residuals, Article 20.5 i 6,2,3
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Tant els equips com els armaris vindran marcats amb les sigles CE.
La mínima protecció serà IP-54, segons DIN-40050, garantint una protecció contra dipòsits nocius
de pols i esquitxades d’aigua, així com, garantia de protecció contra derivacions.
Amb l’objectiu de no deixar descendir la temperatura en l’interior dels quadres elèctrics per sota de
la condensació, es preveurà calefacció amb termòstat 30°C amb potència calorífica aproximada
de 300 W/m³, garantint-se una distribució correcta de la calor en aquells de gran volum. Mínima
temperatura 20°C.
Es preveuran premsaestopes d’aireació a les parts inferiors dels armaris. Als armaris grans, a la
part inferior i superior, per garantir millor la circulació de l’aire.
Així mateix, no es deixarà pujar la temperatura a la zona dels quadres elèctrics i d’instrumentació
per sobre dels 35°C. per la qual cosa, qui presenti l’oferta haurà d‘estudiar aquesta condició i els
mitjans indicats al projecte, ventilació forçada i termòstat ambiental, per tal que si no els considera
suficient presenti en oferta una variant amb condicionament d’aire per refrigeració, integrada als
quadres o ambiental per a la zona on estan situats.
Així doncs, tots els armaris incorporaran a més com a elements auxiliars propis, els accessoris
següents:







Ventilació forçada i independent de l’exterior
Resistència d’escalfament
Refrigeració, en cas que es requereixi
Il·luminació interior
Seguretat d’intrusisme i vandalisme
Accessibilitat a tots els seus mòduls i elements

Es tindran en compte les condicions ambientals d’ús. Per a això, s’aplicarà la classificació 721-2
de pols, sorra, boira salina, etc., segons la norma IEC-721.
Per determinar els dispositius de protecció a cada punt de la instal·lació s’haurà de calcular i
conèixer:
a)

La intensitat d’ús en funció del cos, la fi, la simultaneïtat, la utilització i els factors d’aplicació
prevists i imprevists. D’aquest últim es fixarà un factor i aquest s’expressarà a l’oferta.

b)

La intensitat del curt circuit.

c)

El poder de tall del dispositiu de protecció, que haurà de ser major que la ICC (intensitat de
curt circuit) del punt en el qual està instal·lat.

d)

La coordinació del dispositiu de protecció amb l’aparellatge situat aigües avall.

e)

La selectivitat a considerar a cada cas, amb uns altres dispositius de protecció situats aigües
amunt.
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Es determinarà la secció de fases i la secció de neutre en funció de protegir-los contra
sobrecàrregues, verificant-se:
a)

La intensitat que pugui suportar la instal·lació serà major que la intensitat d’ús, prèviament
calculada.

b)

La caiguda de tensió al punt més desfavorable de la instal·lació serà inferior a la caiguda de
tensió permesa, considerats els casos més desfavorables, com per exemple tenir tots els
equips en marxa amb les condicions ambientals extremes.

c)

Les seccions dels cables d’alimentació general i particulars tindran en compte els consums de
les futures ampliacions fins arribar a la fase final de disseny.
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Es verificarà la relació de seguretat (Vc / VL), tensió de contacte menor o igual a la tensió límit
permesa segons els locals (ITC-BT-024, protecció contra contactes directes i indirectes).
La protecció contra sobrecàrregues i curt circuits es farà, preferentment, amb disjuntors d’alt poder
de curt circuit, amb un poder de tall aproximat de 50 kA, i temps de tall inferior a 10 ms quan es
prevegin intensitats de curt circuit superiors a les 50 kA, es col·locaran limitadors de poder de tall
major que 100 kA i temps de tall inferior a 5 ms.
Aquests disjuntors tindran la possibilitat de recàrrec a distància a ser enviats pels PLC del
telecomandament. Així mateix, posseiran blocs de contactes auxiliars que discriminin i senyalitzin
el disparament per curt circuit del tèrmic així com posicions del comandament manual.
Idèntica possibilitat de recàrrec a distància tindran els detectors de defecte a terra.
Les corbes de disparament magnètic dels disjuntors, L-V-D, s’adaptaran a les diferents proteccions
dels receptors.
Quan s’utilitzin fusibles com ara limitadors de corrent, aquests s’adaptaran a les diferents classes
de receptors, emprant-se per a això, els més adequats, ja siguin aM, o gL, segons la norma UNE
21-103.
Tots els relés auxiliars seran del tipus endollable en base, de quatre contactes inversors, equipats
amb contactes de potència (10 A per a càrrega resistiva, cos. fi=1), aprovats per UL.
La protecció contra xoc elèctric serà prevista, i es complirà amb les normes UNE-20460 i ITC-BT024.
La determinació del corrent admissible a les canalitzacions i el seu emplaçament serà, com a
mínim, segons allò establert a ITC-BT-007. El corrent de les canalitzacions serà 1,5 vegades el
corrent admissible.
Les caigudes de tensió màximes autoritzades seran segons ITC-BT-019, sent el màxim al punt
més desfavorable, del 3% en il·luminació i del 5% en força. Aquesta caiguda de tensió es calcularà
considerant alimentats tots els aparells d’utilització susceptibles de funcionar simultàniament, en
les condicions atmosfèriques més desfavorables.
Les instal·lacions als equips s’efectuaran amb tubs metàl·lics rígids i galvanitzats qualitat St-35
amb un grau de protecció 7 a 9 S/UNE-20324.
La connexió als equips s’efectuarà amb ràcords premsaestopes i tubs flexibles amb una estanquitat
mínima IP-54 i no admetent-se direccionaments verticals per evitar l’efecte “embut”. Es
connectaran per sota preferiblement o per amunt i pels laterals formant una “U” en els casos que
no ha pogut fer-se per sota.
Els conductors elèctrics faran servir els colors distintius segons les normes UNE, i seran etiquetats
i enumerats per facilitar la seva fàcil localització i interpretació als plànols i a la instal·lació.
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El sistema d’instal·lació serà segons la instrucció ITC-BT-020 i altres per interiors i receptors, tenint
en compte les característiques especials dels locals i tipus d’indústria.
L’ofertant ha de detallar en la seva oferta tots els elements i equips elèctrics oferts, indicant el nom
del fabricant.
A més de les especificacions requerides i ofertes, s’ha d’incloure a l’oferta:
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3.2.

a)

Memoràndum de càlculs de càrrega, d’il·luminació, terra, proteccions i altres que ajudin a
classificar la qualitat de les instal·lacions presentades en oferta.

b)

Dissenys preliminars i plànols dels sistemes presentats en oferta. En plànols s’emprarà
simbologia normalitzada S/UNE-20004. Es tendirà a homogeneïtzar el tipus d’esquema, la
numeració de borns de sortida i entrada i en general tots els elements i mitjans possibles de
forma que faciliti el manteniment de les instal·lacions.

QUADRES ELÈCTRICS
Compliran amb la norma EN60204-1, havent-se de realitzar les proves pertinents a taller de forma
que serveixin com a referència al provar tota la instal·lació tal com s’han exposat anteriorment.
El concursant raonarà el tipus escollit, indicant les característiques següents:
 Estructura dels quadres, amb dimensions, materials emprats (perfils, xapes, etc.), amb les
seves seccions o gruixos, protecció antioxidant, pintures, etc.
 Compartiments en què es divideixen.
 Elements que s’allotgin als quadres (embarrats, aïlladors, etc.), detallant els mateixos.
 Interruptors automàtics.
 Sortida de cables, relés de protecció, aparells de mesura i elements auxiliars.
 Proteccions que, com a mínim, seran:
*
*
*
*

Sobrecàrrega, a cada receptor
Curt circuits, a cada receptor
Defecte a terra, a cada receptor
Desequilibri, a cada motor

Es projectaran i raonaran els enclavaments als quadres, destinats a evitar falses maniobres i per
a protecció contra accidents del personal, així com el sistema de posada a terra del conjunt de les
cabines.
S’indicaran els fabricants de cadascun dels elements que componen els quadres i el tipus dels
mateixos.
CARACTERÍSTIQUES
Fabricant: A determinar pel contractista.
Tensió nominal d’ús: 400 V
Tensió nominal d’aïllament: 750 V
Tensió d’assaig: 2.500 V, durant 1 seg
Intensitats nominals a l’embarrat horitzontal: 500, 800, 1.000, 1.250, 2.500 A
Resistència als esforços electrodinàmics de curt circuits: 50 kA
Protecció contra agents exteriors: IP-54, segons IEC, UNE, UTE i DIN.
Dimensions: Varies, amb longitud màxima de 2000 mm.
Marcatge: CE
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3.3.

MOTORS ELÈCTRICS
Els motors elèctrics de les instal·lacions seran de primeres firmes de fabricació nacional, excepte
els possibles integrants monobloc, amb la maquinària que fos d’importació.
Debanat amb aïllament tropical, classe F.
Les formes constructives seran les indicades a cada cas, totes elles segons DIN-42950.
El concursant especificarà les característiques de cada motor en la seva oferta, com a mínim,
següents:
 Tipus i fabricant
 Tensió de funcionament
 Refrigeració del motor
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 Sistema d’arrencada, en funció de la intensitat nominal d’arrencada i de la nominal de
funcionament
 Proteccions tèrmiques, instal·lant-se les adequades per protegir el motor d’una elevació
anormal de temperatura
 Proteccions elèctriques del motor
 Proteccions en coixinets i sistema de greixatge dels mateixos
 Aïllaments
 Tipus de coixinets de rodolament i sistema de lubricació
 Velocitat, indicant-se la velocitat de regiment i la variació mínima en el cas de motors de velocitat
variable
 Sistema d’acoblament
 Enclavaments
 Automatismes d’arrencada i parada
Els motors estaran equipats, com a mínim, amb els equips següents:





Interruptor automàtic diferencial amb protecció magnetotèrmica
Guardamotor amb la seva protecció tèrmica
Disjuntor
Senyalització de marxa i disparament tèrmic

Els coixinets de rodolament seran fàcilment desmuntables i separables i la seva durada serà, com
a mínim, de 50.000 hores de funcionament.
Els motors hauran d’estar totalment equilibrats, de tal manera que no tinguin vibracions i el seu
nivell de soroll sigui el mínim compatible amb les característiques de disseny especificades.
Tots el motors d’igual tipus hauran de ser intercanviables.
El concursant proposarà raonablement les proves a efectuar als motors ja instal·lats i equipats i els
seus procediments.
3.3.1.

PROVES DE RECEPCIÓ MOTORS 400 V
A fàbrica s’efectuaran, com a mínim, les comprovacions següents:





Assaig de curt circuit
Assaig de buit
Assaig d’escalfament
Rendiments a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega
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3.3.2.

Factor de potència a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega
Pèrdues globals
Parell màxim
Parell inicial

PROVES DE RECEPCIÓ MOTORS 6 kV
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Abans del lliurament i en presència de personal del CAT, s’hauran de realitzar les proves
següents:

3.3.3.

1.

Mesura de la resistència dels debanats en estat fred

2.

Mesura de la resistència dels accessoris de mesurament

3.

Mesura de la resistència d’aïllament dels debanats i dels accessoris

4.

Proves de tensió

5.

Mesura del factor de pèrdues

6.

Traçat de la corba de marxa en buit

7.

Prova centrífuga

8.

Mesura de les vibracions

9.

Mesura de la temperatura dels coixinets de rodolament

10.

Comprovació que els coixinets de rodolament no estan exposats al perill de corrents
electromagnètics

11.

Mesura de sorolls

12.

Traçat de la corba característica de curt circuit

13.

Control d’execució mecànica

14.

Determinació del moment d’inèrcia

15.

Determinació de la corba característica de marxa accelerada. (Parell de gir i intensitat)

16.

Prova sota càrrega i determinació del rendiment segons el sistema de pèrdues individuals

17.

Proves d’escalfament

DOCUMENTACIÓ
El fabricant després de les proves lliurarà de tots el motors la documentació següent:
Documentació Plànols






Plànol de dimensions
Plànol de seccions longitudinals i transversals del motor
Plànol dels debanats amb dades sobre els mateixos
Plànols del rotor
Plànols de l’eix amb dades sobre els materials i del moment d’inèrcia individual

Altres documents









Corba característica de marxa accelerada
Pèrdues a l’entreferro i al parell de gir en casos de curt circuits homopolars i tripolars
Plànols de circuits amperimètrics i de connexionat de dispositius de mesurament
Llista de materials dels mateixos
Protocol de proves, inclòs anàlisis dels diagrames
Protocol de posada en marxa
Instruccions de muntatge i manteniment
Llista de recanvis recomanats
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3.4.
3.4.1.

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ
GENERALITATS
La potència de transformació correspondrà a la potència màxima simultània de funcionament de
tots els equips instal·lats a ser alimentats en la fase final del disseny i incrementada com a mínim
en un 25%. Aquesta potència serà calculada i definida.
Tot l’aparellatge serà de primera qualitat de marques homologades.
Estaran protegits contra descàrregues atmosfèriques amb parallamps autovalvulars.
En general, la instal·lació complirà les normes vigents i les pròpies de la companyia
subministradora, igual que l’aparellatge i la disposició dels centres.
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A més compliran amb les Condicions Tècniques i garanties de seguretat sobre centres de
transformació segons el Reial Decret 3275/ 1982 del 12 de Novembre i publicat al BOE de l’1 de
Desembre de 1982 i les Instruccions Tècniques Complementàries i resta de disposicions que es
deriven del desenvolupament i aplicació del Reglament que s’inclou com a annex de l’esmentat
Reial Decret.
El licitador presentarà en la seva oferta i de forma independent el pressupost per contractar el
manteniment dels centres de transformació i les instal·lacions de més d’1 kV.
3.4.2.

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS I SECCIONADORS
Les estacions de transformació hauran d’anar protegides en AT per interruptors automàtics,
llevat de prescripció contraria de la Companyia subministradora.
Es definiran el número i la situació dels interruptors generals de línia que, llevat justificació
raonada, seran un general de línia i un per a cada transformador.
La maniobra dels interruptors automàtics d’AT s’efectuarà amb comandament a distància.
S’hauran de definir les marques i característiques dels interruptors i seccionadors, així com el
seu aïllament i els assaigs proposats.

3.4.3.

MESURA DE CONSUM
El sistema de transformació comptarà amb el corresponent equip de mesura en AT, amb
comptador electrònic de doble tarifa amb emissor d’impulsos, incloent mesura de reactiva,
independent de l’enllumenat, seguint les normes de la Companyia subministradora.
Els comptadors incorporaran mòdem per a transmissió a distància, homologada per la
companyia.
Per cada transformador principal, es posaran en oferta tres relés de protecció de sobreintensitat.
De tot això, s’indicaran les marques i característiques.
Els comptadors seran verificats i precintats per l’organisme d’indústria corresponent.

3.4.4.

PROTECCIONS
Es definiran raonadament les proteccions del centre de transformació que, com a mínim, ha
d’incloure:




Protecció contra sobre tensió
Protecció contra descàrregues atmosfèriques
Protecció de línies interiors: màxima intensitat

El transformador haurà de disposar de protecció de màxima intensitat.
S’indicarà el tipus d’enclavament existent entre el disjuntor d’alta i el de mitjana o baixa tensió,
especificant-se el nom del fabricant.
Es definirà i justificarà amb càlculs la xarxa de terres i l’enllumenat de la caseta de transformació.
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3.4.5.

TRANSFORMADORS
El transformador complirà les normes CEI i les pròpies de la companyia subministradora.
S’indicaran, com a mínim, les característiques següents:



Marca, relació de transformació, sistema de refrigeració, potència nominal en règim
continu, tensió, grup de connexió, freqüència, bany d’oli o sec, tensió de curt circuit,
característiques i dimensions de les cabines metàl·liques, en el seu cas.
Serà sec per a potència inferior a 3200 kVA, per a iguals o superiors en bany de
silicona.

Les característiques dels transformadors secs seran:
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Transformadors trifàsics amb l’aïllament en resina colada autorefrigerada
Tensions de curt circuit entre el 4% i 6%, freqüència nominal 50 Hz
Per a instal·lació interior compliran s/DIN amb IPOO
Per a instal·lació exterior compliran s/DIN amb IP-23

Segons DIN-42523 i prescripcions VDE-0532 i recomanacions IEC-76 les tensions d’assaig
seran de:
75 kV per a tensió màxima de servei 12 kV
95 kV 125 kV per a tensió màxima de servei 24 kV
145 kV per a tensió màxima de servei 36 kV
L’enrotllament serà exempt de manteniment.
La resina no serà inflamable i no produirà gasos tòxics.
Posseirà derivacions per adaptar-se a les condicions de la xarxa tant en alta com en baixa tensió.
L’aïllament serà classe B al costat d’alta tensió i F al costat de baixa tensió.
Disposarà d’un sistema de control complet de temperatura que com a mínim constarà de:
3 palpadors i un desenganxament al costat d’alta tensió
1 alarma i 1 desconnexió al costat de baixa tensió
El licitador i segons la ubicació, s’haurà de responsabilitzar si a més necessita ventilació forçada
de debanats per ventilador.
3.5.
3.5.1.

INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ DE 6 kV
DADES NOMINALS
Tensió de servei
Sèrie de tensions

3.5.2.

6.0 kV
10 N

PRESCRIPCIONS
Les instal·lacions de connexió de 6 kV han de realitzar-se i provar-se d’acord amb les últimes
prescripcions VDE, normes DIN i les corresponents prescripcions locals.

3.5.3.

CEL·LES DE CONNEXIÓ
Sistema de barres col·lectores aïllades, sense peces intermèdies, per evitar arcs elèctrics.
Adequades per acollir unitats extraibles intercanviables.
Construcció a base de cel·les individuals. Porta frontal de xapa d’acer amb espiera de cristall
inestellable.
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Blindades per la part inferior. Terminals de connexió de cables a l’interior de la cel·la. Alçada de
connexió major a 350 mm des del fons de la mateixa.
Imprimació i dues capes de pintura. Seccionador de posada a terra enclavat mecànicament amb
l’interruptor de potència. Bloqueig magnètic a la posada a terra de les barres de l’alimentació.
Posició de prova de l’interruptor, sense sobresortir del perfil de la cel·la.
Cel·les de connexió blindades amb xapa d’acer i aïllades en compartiments individuals les barres
col·lectores, l’interruptor de potència i el recinte de connexió de cables.
Descàrrega de pressions cap amunt.
3.5.4.

CARROS DE CONNEXIÓ
Contactes d’entrada daurats.
Interruptor introduït sense provocar arcs elèctrics.
Accionament de tensat de molles motoritzat i adequat per realitzar la seqüència “Desconnexióconnexió-desconnexió”.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Tensat de molles després de la connexió.
Amb comptador de maniobres incorporat.
Carros de connexió intercanviables.
3.5.5.

ARMARI DE COMANDAMENT I CONTROL
Armari per a la instal·lació dels aparells de comandament, alarmes, mesurament i protecció.
Regleta de bornes de prova per a instruments de mesurament i relés de protecció.
Tensió de comandament en corrent contínua.
Mesures aproximades de cada mòdul de comandament 2.200 x 800 x 400 mm.
Al frontal: sinòptic, amperímetres, voltímetres, llums de senyalització i polsadors de maniobra.
Imprimació i dues capes de pintura.

3.5.6.

COMANDAMENT
El comandament dels interruptors per a motor es realitzarà des de l’exterior de la instal·lació de
6 kV. En la mateixa, només dispositius de desconnexió.
L’accionament dels interruptors de xarxa, mitjançant comandament a distància i des de la
instal·lació de connexió o des de l’armari de comandament.

3.5.7.

QUALITAT DELS CONTACTES
Els contactes de tots els aparells de comandament i de protecció seran daurats o, si no és
possible, d’argent-pal·ladi.

3.5.8.

PROVES DE TENSIÓ
Després del muntatge al taller, s’efectuaran les proves següents:
a)

Prova de l’embarrat i de l’interruptor de potència
Carro de connexió introduït. Interruptor desconnectat, amb els borns de sortida curtcircuitats i posats a terra.
Tensió de prova a l’embarrat: 35 kV, 50 Hz (VDE 0III, paràgraf 13, taula 1, grup F).
Fase R: 1 min.
Fase S: 1 min.
Fase T: 1 min.

S+T Posades a terra
R+T Posades a terra
R+S Posades a terra

L’inici de la descàrrega audible hauria d’efectuar-se per damunt dels 20 kV.
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b)

Prova dels debanats dels transformadors de tensió i d’intensitat
Carro de connexió introduït. Interruptor connectat.
Transformadors de tensió, aïllats unipolarment i desembornats.
Tensió a les barres.
Tensió de prova: 28 kV= 0,8 x 35 kV, 50 Hz (VDE 0414, part l, paràgraf 5/1.6 i taula 3, grup F).
Fases R+S+T - 1 min.
L’inici de la descàrrega audible, hauria d’efectuar-se per damunt dels 20 kV.

c)

Prova d’aïllament a terra i entre fases de la instal·lació de connexió amb aïllament
unipolar dels transformadors de tensió (VDE 0414/ 12.70, part 2 i 3).
Carro de connexió introduït, interruptor connectat, tots els transformadors de tensió
connectats i els instruments dels mateixos desembornats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Debanat E-N obert. Tensió a les barres.
Tensió de prova: 8,3 kV = 2 x (6 kV x 1,2): 1,73, 50 Hz
Fase R: 1 min.
Fase S: 1 min.
Fase T: 1 min.
d)

S+T Posades a terra
R+T Posades a terra
R+S Posades a terra

Prova de les espires dels transformadors de tensió, aïllats de forma omnipolar.
Com el punt C, no obstant un pol dels transformadors aïllat i desembornat, o bé el carro de
mesurament desconnectat.
Tensió de prova 10,8 kV = 1,5 x (6 kV x 1,2), 50 Hz.

e)

Prova de funcionament dels transformadors de tensió i dels voltímetres.
Carro de connexió introduït, interruptor connectat, instruments embornats.
Debanat E-N obert. Tensió a les barres.
Tensió de prova 7,2 kV, 50 Hz.
Fase R:
Fase S:
Fase T:

3.5.9.

S+T Posades a terra
R+T Posades a terra
R+S Posades a terra

LLISTA D’APARELLS
Seran indicats pel licitador.

3.6.
3.6.1.

ENLLUMENAT
GENERALITATS
Les lluminàries seran estanques.
S’efectuarà un estudi complet d’il·luminació tant per a interiors i exteriors justificant els luxs
obtinguts a cada cas.
Abans de la recepció provisional, aquests luxs seran verificats amb un luxímetre per tota l’àrea
il·luminada, la qual tindrà una il·luminació uniforme.

3.6.2.

ENLLUMENAT INTERIOR
Serà tipus Led.
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Proporcionarà un nivell d’il·luminació suficient per desenvolupar l’activitat prevista a cada
instal·lació que com a mínim complirà:
Emmagatzematge, embalatge i zones de poca activitat ........ 150 Lux
Zones d’activitat mitja, manteniment esporàdic ....................... 325 Lux
Zones de gran activitat, manteniment mig
(trepant, tornejat, soldadura, etc.) ............................................ 600 Lux
Zones de precisió, ajust, polit, etc. ........................................ 1000 Lux






En qualsevol cas i davant el dubte, estaran per damunt de les intensitats mínimes d’il·luminació
segons l’ordenança general de Seguretat i Higiene en el Treball en una proporció del 50%.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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A més de la quantitat, es determinarà la qualitat de la il·luminació que en línies generals complirà
amb:
1 - Eliminació o disminució de les causes d’enlluernament capaces de provocar una
sensació d’incomoditat i fins i tot una reducció de la capacitat visual.
2 - Elecció del dispositiu d’il·luminació i del seu emplaçament de tal forma que la direcció de
llum, la seva uniformitat, el seu grau de difusió i el tipus d’ombres s’adaptin el millor
possible al treball visual i a la finalitat del local il·luminat.
3 - Adaptar un llum, la composició espectral del qual posseeixi un bon rendiment en color.
4 - La reproducció cromàtica serà de qualitat molt bona índex Ra entre 85 i 100)
5 - La temperatura de color dels punts de llum estarà entre 3000 i 5500 graus Kelvin.
6 - Es calcularà un coeficient de manteniment baix, de l’ordre de 0,7.
7 - Els coeficients d’utilització i rendiment de la il·luminació es procurarà que siguin els
majors possibles.
3.6.3.

ENLLUMENAT EXTERIOR
Les lluminàries exteriors seran de tipus antivandàlic o inestellables.
Els suports, fanals, braços murals, bàculs i resta d’elements mecànics seran galvanitzats en
calent, segons l’apartat 4.1. d’aquests plecs.
Els llums seran de tipus Led.
Per projectar el tipus de lluminària es tindrà en compte:







3.6.4.

La naturalesa de l’entorn per emprar d’un o dos hemisferis.
Les característiques geomètriques de l’àrea a il·luminar.
El nivell mitjà d’il·luminació, que mai sigui inferior a 15 lux.
L’alçada del punt de llum serà l’adequat als lumens.
El factor de conservació serà de l’ordre de 0,7.
El rendiment de la instal·lació i de la il·luminació segons el projecte i el fabricant,
estenent-se al major possible.

IL·LUMINACIÓ DE SEGURETAT
Estarà formada per aparells autònoms automàtics que compleixin amb les normes UNE 20-06273 i 20-392-75 i amb la resta de disposicions vigents de seguretat.
Seran del tipus Led amb preferència.
A les instal·lacions electromecàniques amb un grau de protecció mínim de IP-54. A oficines IP22.

3.7.

XARXA DE POSADA A TERRA
A cada instal·lació s’efectuarà una xarxa de terra.
El conjunt de línies i preses de terra tindran unes característiques que garanteixin que les masses
metàl·liques no podran posar-se a una tensió superior a 24 V respecte del terra.
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Totes les carcasses d’aparells d’enllumenat, així com endolls, etc., disposaran de la seva presa de
terra, connectada a una xarxa general independent de la dels centres de transformació i d’acord
amb el reglament de BT.
Les instal·lacions de presa de terra, seguiran les normes establertes al Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries.
Els materials que compondran la xarxa de terra estaran formats per plaques, elèctrodes, terminals,
caixes de proves amb les seves terminals d’aïllament i mesurament, etc.
Allà on es prevegi falta d’humitat o terreny de poca resistència es col·locaran tubs d’humidificació
a més de reforçar la xarxa amb additius químics.
La resistència mínima a corregir no assolirà els 20 Ohms.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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L’estructura d’obra civil serà connectada a terra. Tots els elements metàl·lics estaran connectats a
terra.
Totes les connexions seran tipus soldadura aluminotèrmica sistema CADWELL o similar.
Les brides de les canonades seran puntejades amb un cable de terra.
3.8.

INSTAL·LACIONS DE CONNEXIONS DE SERVEI
En totes les estacions de bombament s’efectuarà una connexió de servei elèctrica de Companyia.
La potència a contractar està d’acord a la potència màxima en Fase II.
En els dipòsits d’usuaris es prendrà una connexió de servei de les instal·lacions del mateix i en el
seu defecte s’efectuarà una connexió de servei de companyia. Aquesta serà de 5 kW trifàsica més
neutre.
El contractista contractarà amb la corresponent companyia elèctrica o usuari de forma que
tècnicament les instal·lacions es realitzin d’acord amb les normes de la companyia o les normes
de l’usuari.
Així mateix els projectes d’instal·lacions seran presentats a indústria amb la màxima celeritat per
obtenir els permisos corresponents.
Totes les despeses ocasionades per la connexió de servei i pels permisos d’indústria estaran
inclosos als preus del pressupost.

3.9.

PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES
S’haurà d’estudiar i posar en oferta un sistema de protecció total de les instal·lacions d’acord amb
les normes vigents de conformitat amb la resistència de terra i les àrees geogràfiques. També,
s’haurà de lliurar un memoràndum de càlculs sobre el mètode seguit per a cada cas.
Aquest sistema englobarà tant la protecció general de cada instal·lació com la particular d’elements
ja sigui aquesta darrera amb separadors galvànics, circuits RC, varistors, etc.

3.10. LLUMS DE SENYALITZACIÓ
Tots els llums de senyalització seran del tipus Led estandarditzats i normalitzats.
Els colors que s’empraran seran els següents:
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Verd
Groc
Vermell
Blanc

indicació de marxa.
indicació d’avaria lleu. Intermitent alarma lleu.
indicació d’avaria greu. Intermitent alarma greu.
indicació informativa, d’estat, de posició, etc.

Tots els llums de senyalització es verificaran a través d’un polsador de prova.
3.11. ELEMENTS ELÈCTRICS HOMOLOGATS PEL CAT
NOTA: A utilitzar preferiblement o similars
El CAT ha homologat i emprat en altres blocs de contractació materials que el seu ús en futures
instal·lacions ve obligat en base a obtenir una homogeneïtat a l’explotació, el manteniment i els
recanvis i que es relacionen a continuació:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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General
 Motors elèctrics de MT i BT per a les diferents aplicacions del projecte, excepte els especials i
integrants monobloc de maquinària, de la marca SIEMENS, S.A, ABB i INDAR.
 Transformadors de potència, aïllament sec, encapsulat en resina, marca ABB
 Condensadors MT i BT
Marca: LIFASA
 Armaris Schneider elèctric
 Ventiladors d’armari, sondes de temperatura, fred i higrostàtica Schneider elèctric
 Canaletes interiors armari UNEX
Aparellatge AT
 Aparellatge i cabines de 25 kV i 6kV de la casa ORMAZÁBAL amb aïllament integral de SF6fins
a 36 kV.
 Equips rectificadors de corrent contínua, marca: SAFT POWER SYSTEMS
 Relés de protecció de sobreintensitat (6 kV)
Marca: Schneider elèctric
 Relés de protecció de mínima tensió (6 kV)
Marca: Schneider elèctric
 Equip de protecció modular (25 kV)
Marca: Schneider elèctric
 Polsadors i pilots de cel·les
Marca: Schneider elèctric
Tipus: XB2
 Commutadors de comandament/posició de cel·les:
o Marca: ENTRELEC
o Tipus: CFA (Placa quadrada i cromada)
 Commutadors de comandament de cel·les:
o Marca: ENTRELEC
o Tipus: CR
o Comandament per clau extraïble en qualsevol posició
o Posicions: 90
o Placa quadrada cromada
o Clau marca: RONIS, número 2.122 E
 Relés auxiliars de disparament amb bloqueig
Marca: ENTRELEC
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Tipus: CP-16
 Commutadors de maneta de cel·les:
o Marca: ENTRELEC
o Tipus: CBN-16T (Placa quadrada i cromada)
Aparellatge BT
 Protecció sobretensions: Phoenix Contact
 Interruptors automàtics de distribució
Marca: Schneider elèctric
Tipus: COMPACT-NC/MASTERPACT

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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 Interruptors automàtics de control
Marca: Schneider elèctric
Tipus: C60H
 Transformadors d’intensitat
Marca: SACI
Tipus: TU
 Fusibles seccionables
* Marca: Schneider elèctric
* Tipus: DF6 EB-10
 Contactors
Marca: Schneider elèctric
Tipus: LC1/LF1
 Contactors-disjuntors per a motors des de 0,20 a 15 kW
Marca: Schneider elèctric
Tipus: TESYS
 Contactors-disjuntors inversors
Marca: Schneider elèctric
Tipus: TESYS
 Relés de protecció de motor ROCKWELL per a motors de potència major a 15 kW
Marca: ROCKWELL
Tipus: 825-P
 Variadors de freqüència ALLEN-BRADLEY o TELEMECANIQUE.
 Relés de disparament de termosondes
Marca: SIEMENS
Tipus: 3UN8
 Proteccions diferencials (toroïdal i relé)
Marca: CIRCUTOR
 Relés auxiliars:
* Fabricant: RELECO
* Tipus: CA-A40 / 24 Vca i CA-A40 / 24 Vcc
* Núm. Contactes commutats: 4
* Intensitat permanent: 10 A
* Consum: 2,5 VA c.a. / 1,4 W cc
* Vida mecànica: 5.000.000 operacions
* Tipus de la base: S4-B
* Connexió: Davantera per cargols
 Aparells de mesurament
Marca: SACI
Tipus: EC3V
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 Indicador analògic de 96 x 96
* Marca: SACI
* Tipus: CC3VS con bobina mòbil
* Senyal d’entrada: 4-20 mA
* Escala negra i fons blanc
* Mides: 96 x 96 mm
 Polsador d’emergència
* Marca: Schneider elèctric
* Color: Vermell
 Sirena Minicelere
* Tensió: 230 Vca
* Consum: 37 W.
* Nivell sonor dB:

a 1 mt = 102 dB
a 3 mt = 92 dB

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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* Pes: 0,410 Kgs
* Dimensions: 0 = 69 mm 1 = 104 mm h = 98 mm
 Joc de bornes:
* Borns Phoenix contact Tipus UK 2,5 – 16 mm2
* Borns Phoenix contact Tipus ST 1,5 TWIN
Enllumenat
 Armari de distribució enllumenat Schneider elèctric CNR amb xassís DINIMEL DLA amb
frontisses i tancaments laterals
 Interruptors tetrapolars magnetotèrmics de Schneider elèctric C60H
 Interruptors diferencials tetrapolars de Schneider elèctric ID-A
 Interruptors bipolars magnetotèrmics de Schneider elèctric C60H
 Base endoll industrial estanca 230V i 380V Simon
 Base endoll oficina SIMON,
 Commutadors, interruptors i polsadors d’oficina SIMON
 Interruptor i commutadors, amb o sense indicador lluminós, industrials estancs SIMON
 Lluminària industrial estanca PHILIPS coreline
 Llum exterior a paret CARANDINI WALLPACKETE
 Lluminàries vials PHILIPS LED
 Equips autònom enllumenat emergència LEGRAND Sèrie URA NT, 360 lúmens estanc
industrial IP-65 Tipus NTF 8301S, ref. 61844
 Equips autònom enllumenat emergència LEGRAND Sèrie URA NT, 215 lúmens per a oficina
industrial IP-44, ref. 61502
NOTA:

Els materials que no s’hagin especificat al present plec hauran de ser de qualitat
reconeguda i no podran utilitzar-se sense haver estat donat el vist i plau per escrit de la
Direcció d’Obra del CAT.
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4.
4.1.

INSTAL·LACIONS TELECOMANDAMENT I COMUNICACIONS
GENERALITATS
Qui presenti l’oferta serà el responsable del subministrament dels equips i elements de
telecomandament i comunicacions.
Serà d’aplicació a l’hora de dissenyar els criteris elèctrics esmentats per a l’apartat d’instal·lacions
elèctriques.
Tant els equips com els armaris vindran marcats amb les sigles CE.
L’ofertant ha de detallar en la seva oferta tots els elements i equips de telecomandament i
comunicacions oferts, indicant el nom del fabricant.
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4.2.

EQUIPS TELECOMANDAMENT I COMUNICACIONS HOMOLOGATS PEL CAT
NOTA: A utilitzar preferiblement o similars
El CAT ha homologat i emprat en altres blocs de contractació materials que el seu ús en futures
instal·lacions ve obligat en base a obtenir una homogeneïtat a l’explotació, el manteniment i els
recanvis i que es relacionen a continuació:
 Autòmats programables de la sèrie Q de MITSUBISHI per a tota la distribució del CAT, inclòs
tots els seus accessoris.
 Autòmats ALLEN BRADLEY 1756 Control lògic per a la Planta de Tractament, inclòs tots els
seus accessoris.
 Pantalla tàctil HAKKO – MONITOUCH:
* Dipòsits: V808iCD
* EBs: V812iSD
 Rectificador/Carregador de bateries POWER ONE 7.24.
 Bateries i suport SAFT POWER SYSTEMS tipus SBM:
* SBM 43 per a dipòsits CAT
* SBM 65 per a dipòsits SEI
* SBM 181 per a EBs
 Armaris marca Schenider Electric OLN RAL 7032, inclòs ventilador, filtre d’aire, sonda
d’humitat, sonda de temperatura, resistència d’escalfament i porta panells:
* Suport tèrmics: HIMEL - 0T.12904/1101
* Fluorescent: RITTAL
 Magnetotèrmics: Schenider Electric
 Repartidor de terres: LEGRAND
 Convertidor de tensió: KAINOS
 Convertidor d’intensitat: KAINOS
 Proteccions alimentació: Phoenix Contact
 Proteccions de comunicacions: Phoenix Contact
 Convertidor PT100/temperatura: Phoenix Contact
 Aïlladors galvànics: Phoenix Contact
 Mòdul interfície entrades PLC: Phoenix Contact
 Mòdul interfície sortides PLC: Phoenix Contact
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 Caixa de díodes: Phoenix Contact
 Convertidor V/mA: Phoenix Contact MCR-CAT-001
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 Finals de cursa: T Schenider Electric
 Joc de borns:
* Borns seccionables PHOENIX MTK, Ref. 310116
* Borns terres PHOENIX USLK64
* Borns actius Phoenix tipus EMK12 - REL/KSR - 24/1 A 24 Vcc, Ref. 2948607
* Borns Phoenix tipo MTK, Ref. 3101016
* Borns Phoenix tipo UKA, Ref. 3003017
* Borns portafusibles Phoenix tipus Uk5 - Hesiled 24, Ref. 3004126
* Borns de terra Phoenix tipus USLKG4, Ref. 0441012
* Borns de terra Phoenix tipus USLKG10, Ref. 0442012
* Borns Phoenix tipus UK-10, Ref. 3005015
* Barretes Phoenix tipus FB10-6, Ref. 0201184
* Perfil simètric per a borns DIN-EN 50022, mod. NS 35/7,5
* Identificació Phoenic Contact
* Porta rètol: WAGO
* Topall final: WAGO
NOTA:

Els materials que no s’hagin especificat al present plec hauran de ser de qualitat
reconeguda i no podran utilitzar-se sense haver estat donat el vist i plau per escrit de la
Direcció d’Obra del CAT.
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5.
5.1.

INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES I EQUIPS
GENERALITATS
Els materials emprats en la fabricació d’aquells elements que estiguin en contacte amb l’aigua
seran resistents a ella mateixa, a la corrosió, lliures de substàncies tòxiques i no seran atacats per
desenvolupament de bactèries, algues, fongs o altres formes de vida, i sense arribar a contaminar
per sabor, olor, torbament o coloració, l’aigua que es trobi o que pogués estar en contacte seu.
Cap dels components emprats contindrà crom, cianurs, mercuri, arsènic, plom ni cap altra
substància no potable. Compliran amb el RD 140/2003 de 7 de febrer pel qual s’estableixen els
criteris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
El greix emprat per al muntatge d’eixos o qualsevol altra part en possible contacte amb l’aigua serà
de qualitat alimentària.
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La pressió nominal mínima emprada en brides serà PN-10.
Tots els elements primaris d’instrumentació, com sensors, transductors, indicadors, etc., portaran
vàlvula d’aïllament de primera qualitat, per facilitar el manteniment o canvi sense aturar l’explotació.
La cargoleria serà de rosca mètrica segons DIN.
Les parts mecanitzades i no pintades fins que s’instal·lin vindran de fàbrica amb una protecció de
compost anticorrosiu pelable.
Els materials galvanitzats seran amb zinc electrolític de 99,95% de puresa, sent el seu procés
aquell que dicten les normes internacionals ASTM amb un recobriment mitjà mínim de 85 micres.
Els colors d’identificació de canonades i altres elements seran S/DIN-2403.
Per facilitar la localització i identificació de les canonades i resta d’elements de les instal·lacions
aquests portaran etiquetes indicadores.
Els senyals d’instrumentació seran preferentment de 4 ÷ 20 mA.
Els comptadors de cabal seran de la màxima precisió i preveuran les ampliacions de consum.
Les vàlvules de diàmetre nominal igual o superior a 50 mm seran a brides.
Les longituds de muntatge de vàlvules de brides seran S/DIN-3202 F4.
Les brides seran tipus 01, brida plana A per soldar i tipus 05 les brides cegues segons la norma
EN 1092-1.
Els materials de les brides EN seran segons la taula 5e, en forja o laminades en calent com a
mínim S 235 JR s/norma EN 10025.
Les brides llises per soldar en tubs d’acer al carboni seran S/DIN- 2576/PN-10 i DIN-2533/PN-16.
Les brides llises per soldar en tubs d’acer inoxidable seran S/DIN- 2576/PN-10, DIN-2502/PN-16 i
DIN-2503/PN-25.
El joc de cargols per a brides serà S/DIN-601 rosca mètrica.
Les vàlvules amb diàmetre nominal inferior a 50 seran roscades, tipus 3 peces, de bola.
Les vàlvules de procés, instrumentació i en contacte amb l’aigua tindran la bola d’acer inoxidable i
el cos d’acer.
Les vàlvules de serveis auxiliars, aigua i aire, tindran la bola i el cos de llautó cromat.
Les vàlvules per a reactius i fluïts corrosius tindran tots els materials en inoxidable, PVC o altres
materials, adequant-se ells a cada cas particular.
Les rosques de les vàlvules, ràcords d’instrumentació, tubs i resta d’elements roscats seran amb
rosques còniques BS 21 (BSPT), DIN-2999 i ISO 7/1.
Les vàlvules d’automatismes pneumàtics seran totes de cinc vies, convertint-les quan es necessitin
de 3 a base de taponar una sortida. Seran del tipus amb placa base segons la norma ISO 5599/1.
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Els cilindres pneumàtics seran normalitzats segons CNOMO/CETOP i del tipus magnètic amb dos
microruptors estancs per a senyalització final de moviment a més i a menys.
Tota la simbologia dels esquemes hidràulics i d’instrumentació seran representats segons les
normes UNE i DIN.
Tota la simbologia d’instrumentació serà segons recomanacions de la norma ISA-S 5.1. seguint la
nomenclatura d’identificació ja indicada en altres projectes del CAT.
Tota la simbologia dels esquemes pneumàtics seran segons les normes CETOP i DIN24300/40700.
Els dispositius de control de nivell en sitges seran de tipus capacitius, electrònics, amb materials
aptes per als productes emmagatzemats. No obstant, l’estructura de la sitja vindrà prevista de les
mecanitzacions necessàries per poder instal·lar del tipus membrana i paleta rotativa.
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La instrumentació de nivell en dipòsits d’aigua dels usuaris serà de dos tipus i independents entre
sí; a saber:
a)

Analògica per traure la informació de nivell

b)

Digital per a les alarmes de seguretat de baix-molt baix i alt-molt alt nivell

Es preveurà que tots els equips de la instal·lació vagin entrant alternativament de forma que cap
quedi com a reserva fixa i tots tinguin un envelliment similar.
La capacitat dels compressors serà de forma que la relació entre temps de funcionament en
càrrega i temps de funcionament total, càrrega més buit, sigui superior a 0,6, fins i tot als moments
de màxim consum.
Quan aquesta relació sigui inferior a 0,2 es preveu que durant el temps de funcionament en buit el
motor estigui completament aturat.
Les bombes vindran equipades amb tancaments mecànics.
El licitador indicarà el tipus de proves a efectuar a les bombes. Com a mínim s’efectuaran les DIN1944 per a assaigs de recepció i rendiment per a una bomba de cada sèrie a escollir a l’atzar.
5.2.

INNOCUÏTAT DE L’AIGUA
En compliment del Real Decreto Proyecto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad “Materiales en contacto con Agua de Consumo Humano”. El qual fitxa com a objectius:
 Garantir la protecció de la salut humana.
 Fixar els requisits dels productes de construcció en contacte directe amb l’aigua de consum
humà
Es requereix que els productes no transmetin a l’aigua de consum humà substàncies o propietats
que contaminin o empitjorin en qualitat i suposin un incompliment dels requisits especificats en
l’annex I del RD 140/2003 o un risc per a la salut de la població abastada. Per la qual cosa el seu
producte haurà de ser certificat per laboratori, obtenint l’informe d’aptitud, realitzant el assajos
següents, segons el tipus de materials i a l’espera del RD definitiu, amb els possibles canvis:
Materials metàl·lics
Compliran les llistes positives de composició i en determinats casos s’han d’efectuar assajos de
superfície:
 Assajos de residus orgànics com el EN 723
 Assajos de determinació de plom segons EN 16057
 Si el producte conté un revestiment de Ni o Ni - Cr, s’haurà d’efectuar un assaig segons EN
16058
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 Garbellament de compostos inorgànics i compostos orgànics volàtils i no volàtils amb els
mètodes d’anàlisi basades en les millores tècniques disponibles. En el cas d’aparèixer
substàncies desconegudes seguir allò disposat a la norma EN 15768
Per a materials no inclosos a les llistes s’ha d’efectuar un assaig de migració segons les Normes
EN 15664-1 i EN 15664-2.
Materials orgànics
Els components han d’estar a la llista positiva de:
 Reglament (UE) Nº 10/2011 de la Comissió de 14 de gener
 O al Real Decreto 847/2011
A més, s’han de realitzar assajos de migració segons EN 12873-1 i EN 12873-2, determinant:
 Carboni orgànic total (COT) i carboni orgànic dissolt (COD), segons EN 1484.
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 Olor i sabor segons EN 1420-1
 Llindar d’olor (TON) i llindar de sabor (TFN), segons EN 1622
 Color i terbolesa, segons EN 13052-1
 Recreixement bacterià, segons EN 16421
 Garbellament de compostos inorgànics i compostos orgànics volàtils i no volàtils amb els
mètodes d’anàlisis basats en les millores tècniques disponibles. En el cas d’aparèixer
substàncies desconegudes seguir allò disposat a la norma EN 15768.
Materials de ciment
Els components han de complir amb les Normes EN aplicables i a més a més s’han d’efectuar
assajos de migració, segons EN 14944.
Resines d’intercanvi iònic i membranes
Assajos de migració segons EN 12873-3 (resines) EN 12873-3 (membranes) i garbellament de
compostos inorgànics i compostos orgànics volàtils i no volàtils amb els mètodes d’anàlisi basades
en les millors tècniques disponibles. En el cas d’aparèixer substàncies desconegudes seguir allò
disposat a la norma EN 15768.
Productes assemblats
Per a la certificació de productes assemblats i accessoris, els seus components han de complir
amb els requisits i assajos especificats per a cada tipus de component orgànic i metàl·lic. No figuren
específicament assajos per a un producte en la seva totalitat
Quan entri en vigor l’esmentat RD, vosaltres com a fabricants, distribuïdors o importadors haureu
de lliurar:




5.3.

La declaració d’aptitud
El marcat d’aptitud a l’equip
Fotocòpia compulsada del certificat
La informació d’us i seguretat

PONTS-GRUA, PALANQUINS
Sent el destí dels ponts-grues el manteniment amb ús de moviments esporàdics i precisos per a
l’acoblament de peces pesades i delicades, les velocitats de translació i elevació-descens seran
lentes, de manera que faciliti el seu fi.
L’aparellatge elèctric serà del mateix fabricant i model que la que es faci servir a la resta del projecte
del CAT.
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Els carros lliscants d’alimentació es recolliran a un lateral del recorregut, efectuant el carril una
corba que faciliti el desplaçament d’aquests, de manera que el recorregut útil de trànsit sigui el
màxim sense espais morts.
5.4.

BY-PASS DE LES VÀLVULES REGULADORES DE CABAL
Les vàlvules reguladores de pressió o cabal que tinguin una criticitat important s’instal·laran
preferentment amb un by-pass. Aquest fet es definirà en projecte.
El conjunt del by-pass estarà compost per:
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a)
b)
c)
d)
e)

Vàlvula papallona manual abans de la reguladora
Vàlvula reguladora automàtica
Vàlvula papallona manual després de la reguladora
Vàlvula de papallona elèctrica amb accionament a distància del by-pass pròpiament dit
Tes, canonades i accessoris a connectar el by-pass abans de la vàlvula “a” i després de la
vàlvula “c”

Allà on les vàlvules reguladores siguin automàtiques del tipus sense energia elèctrica, la vàlvula
de papallona del by-pass (d) serà manual.
5.5.

CONNEXIONS A BOMBES
Les connexions a bombes aniran proveïdes amb drenatges.
A la canonada d’impulsió el drenatge anirà situat immediatament després de la vàlvula de retenció.
A la canonada d’aspiració el drenatge se situarà immediatament abans de la vàlvula de bloqueig.
A la canonada d’impulsió s’instal·larà una vàlvula de retenció entre la bomba i la vàlvula de
bloqueig.
Les connexions a la bomba han de dissenyar-se de tal manera que els esforços motivats per les
possibles dilatacions de les canonades no es transmetin a les brides de la bomba.
Les canonades d’aspiració i impulsió estaran proveïdes dels adequats suports per evitar que el seu
pes graviti sobre les brides de la bomba.
Les connexions a les bombes es realitzaran de tal manera que no impedeixin el desmuntatge de
la bomba o motor o en el seu defecte que es pugui aconseguir desmuntant la menor part possible
de les canonades instal·lades.
Les vàlvules no s’uniran directament a la bomba. Entre ambdues s’haurà de preveure un tram de
canonada per facilitar el desmuntar la bomba.
Les canonades d’aspiració tindran un pendent continu cap a la bomba. En aquestes canonades no
han d’existir punts alts als quals es puguin formar bosses d’aire o gas i tindran un traçat el més curt
i recte possible. Quan s’empri una reducció a l’aspiració de la bomba i aquesta sigui Horitzontal, la
reducció serà excèntrica i amb la cara llisa amunt per evitar la formació de bosses d’aire o gas.
El canvi de diàmetre a les canonades d’aspiració o impulsió es realitzarà sempre per mitjà de
reduccions. No es permet l’ús de brides reductores ja que origina pèrdues de càrrega i pertorben
la normal circulació del fluid. Pel mateix motiu els elements a instal·lar en l’aspiració es posaran el
més lluny possible de la boca per facilitar que el flux sigui laminar i no turbulent.
Els manòmetres s’instal·laran a la canonada d’impulsió o aspiració evitant col·locar-los a la mateixa
bomba.
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Quan dues o més bombes tenen una línia d’aspiració o impulsió comú, totes les vàlvules estaran
dissenyades per a la mateixa pressió i aquesta ha de ser igual a la corresponent a la vàlvula de
major pressió.
En un conjunt de bombes, s’ha de procurar que les connexions verticals quedin alineades i les
vàlvules d’accionament estiguin a un mateix nivell.
La llum lliure entre el punt més exterior de dues bombes contigües haurà de ser com a mínim de
825 mm.
Les bombes formant un grup en un bombament queden alineades pel costat de la impulsió.
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Si les línies d’impulsió o aspiració de la bomba tenen un diàmetre dues o més vegades superior al
de les boques de la bomba, la reducció del diàmetre es realitzarà en dues fases quedant la vàlvula
de bloqueig intercalada entre elles. Si les línies tenen el diàmetre superior a les boques de la
bomba, les vàlvules seran del mateix diàmetre que la línia d’aspiració o impulsió. La reducció de
diàmetre es realitzarà entre la vàlvula i la bomba.
5.6.

CONNEXIONS A COMPRESSORS
Per als compressors són vàlides les regles donades al capítol anterior per a bombes.
Als compressors es prestarà especial atenció al sistema d’ancoratge de les canonades que en ells
es connexionen degut a les notables vibracions que s’originen.
En la canonada d’impulsió s’instal·larà una vàlvula de retenció entre el compressor i les vàlvules
de bloqueig per evitar que els cops d’ariet el puguin malmetre.
Les vàlvules no s’uniran directament al compressor. La connexió es realitzarà a través d’un tram
de canonada més o menys llarg segons les necessitats del traçat per facilitar les operacions de
manteniment del compressor.
L’aspiració dels compressors tindrà un filtre adequat de forma permanent per evitar que les petites
partícules sòlides que pugui arrossegar el fluid malmetin el delicat mecanisme.
Es reduiran al mínim els canvis de direcció de les canonades a l’objecte de reduir els problemes
de vibració.
Es procurarà que el recorregut de la canonada en la seva major longitud possible estigui a prop del
paviment per obtenir un mitjà satisfactori de fixació de la mateixa.
S’anirà amb especial compte en l’estudi del conjunt de suport i de la flexibilitat de les canonades a
l’objecte d’evitar excessius esforços sobre les boques del compressor. Es pot recórrer a l’ús de
juntes d’expansió per alleugerir aquestes càrregues i així també evitar l’ús de lires.

5.7.

CONNEXIONS D’INDICADORS I TRANSMISSORS DE PRESSIÓ
Aquestes es connexionaran per mitjà d’una tubuladora o maniguet soldat a la canonada o equip.
Com a norma general, aquestes connexions aniran instal·lades a punts accessibles i si la lectura
és directa seran ben visibles i de fàcil interpretació.
Estaran proveïts de vàlvula d’aïllament de primera qualitat i amb sistemes antivibratoris i amortidors
de polsos de pressió.
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5.8.

CONNEXIONS DE DRENATGES I BUIDATS
Als punts baixos de les línies s’instal·laran connexions per a drenatge a l’objecte de buidar les línies
en cas de reparació, manteniment o desmuntatge d’algun element. Quan a les instal·lacions no
existeixi tram recte de canonada per instal·lar-lo aquest es farà a la part més baixa del colze i el
més a prop possible de la brida immediata havent-se sempre de guardar una separació mínima
entre la soldadura d’unió de la tabuladora de drenatge i la soldadura d’unió del colze de 25 mm.

5.9.

ELEMENTS HOMOLOGATS PEL CAT
NOTA: A utilitzar preferiblement o similars.
El CAT ha homologat i fet servir en altres blocs de contractació materials que el seu ús en futures
instal·lacions ve obligat en base a obtenir una homogeneïtat en l’explotació, manteniment i recanvis
i que es relacionen a continuació:
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Equips hidràulics
 Bombes aigua de distribució: FLOWSERVE, SULZER, STERLING, KSB
 Vàlvules de papallona amb els seus corresponents rodets de desmuntatge, juntes, cargols,
femelles i volanderes, en pressions nominals PN-10, 16 i 25, tant manuals com accionades amb
servomotor i per als diàmetres nominals DN-80 fins a DN-1600, ambdós inclosos de la marca
KSB-AMVI
 Vàlvules de papallona amb els seus corresponents rodets de desmuntatge, juntes, cargols,
femelles i volanderes, en pressions nominals PN-10, 16, tant manuals com accionades amb
servomotor i per als diàmetres nominals DN-80 fins a DN-250, ambdós inclosos de la marca
AVK
 Vàlvules de comporta de pressió nominal PN-10, 16 i 25, per a les diferents aplicacions de
projecte i en totes les mides amb els seus corresponents cargols, les juntes, el volant i els
accessoris amb barra allargadora per instal·lació soterrada, de la marca HAWLE
 Vàlvules de regulació automàtiques multiraig amb els seus elements i accessoris per a les
diferents aplicacions del projecte amb actuadors AUMA tipus SAR, del tipus MONOVAR de
SAPAG
 Vàlvules hidràuliques limitadores de cabal – vàlvules d’altitud amb pilots hidràulics i reductors
de pressió de BERMAD
 Rodet de dilatació de la marca AVK, VICAN o PHC
 Vàlvules de retenció de pressió 10/16 bars, des de la mida DN-40 fins a DN-200 del tipus CD
de la marca NORVAL
 Vàlvules de retenció de pressió nominal PN-10, 16, 25 i PN- 40 per a les diferents aplicacions
del projecte des de la mida DN-250 endavant, seran de la marca SAPAG, tipus CLASAR
 Actuadors per a vàlvules de papallona de la marca AUMA, les tipus SA per tancar-obrir i les
tipus SAR per a regulació de pressió o cabal
 Compensadors d’acer o de goma: STENFLEX
 Clapetes de retenció: VAG
 Junta d’estanquitat: YUNTAFLEX (MASA) – GST (KROLL ZILLER)
 Ventosa-purgador DN>40 DUOJET 264 de la marca VAG
 Ventosa-purgador PN-40 MULTIPLEX, marca IRUA
 Bombes centrífugues submergibles per a l’aplicació de buidatge seran de la marca ITT-FLYGT
 Grups antiariets hidropneumàtics de bufeta d’OLAER
 Vàlvules de bola 3 peces roscades, GENERBRE
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Instrumentació
 Mesura electromagnètica de cabal de la marca ABB, tipus WATERMASTER, per a totes les
instal·lacions finals amb telecontrol.
 Comptadors d’aigua per a boques d’incendi i en dipòsit usuaris sense estació remota de
telecomandament de la sèrie HELIX-4000 de la casa ELSTER-IBERCONTA.
 Pressòstats, manòmetres i accessoris de WIKA
 Instrumentació electrònica de pressió tipus VEGABAR-14 de VEGA
 Interruptor de nivell de mercuri per al control digital del nivell seran de la marca FLYGT
 Nivell de flotador-Indicador de nivell en calderons: Marca: TECFLUID
 Control de temperatura: SALVADOR ESCODA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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 Mesures de temperatura a conducte formada per:
* Sonda d’immersió PT-100 tipus W6N-10
* Indicador-transmissor de temperatura, tipus TW
Equips mecànics
 Ponts, grues, palanquins i elements d’elevació per a les diferents aplicacions del projecte seran
de la marca JASO (Talleres JASO, S.A.)
 Politges diferencials manuals de la marca JAGUAR
 Ventiladors extractors de la marca CASALS/SODECA
 Reixes de ventilació: MADEL
 Tapa de registre de fosa NORINCO
 Punts de mostreig a xarxa: PRADINSA
 Tapes de registre: PRADINSA
 Conjunt d’escales de barrots de fosa de FUNDITUBO, S.A., format per:
*
*
*
*

Escales de barrots porta bastó,
Escales de barrots guia bastó,
Resta d’escales de barrots normals,
Bastó

Ref. RE 90 A2AD
Ref. RE 90 A3AD
Ref. RE90 A1AD
Ref. RE 90 A4A

 Materials protecció catòdica: GULDAGER ELECTROLISIS o ARGO
 Panys segons codificació CAT d’ABLOY (TALLERES ESCORIAZA)
 Compressors d’aire INGERSOLL-RAND
 Refrigerador CHAUMECA
 Calderons xarxa aire: OLAER
 Electrovàlvules 2 i 3 vies per aire de la sèrie 210 de ASCO (LANDIS)

NOTA:

Els materials que no s’hagin especificat al present plec hauran de ser de qualitat
reconeguda i no podran utilitzar-se sense haver estat donat el vist i plau per escrit de la
Direcció d’Obra del CAT.
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6.
6.1.

INSTAL·LACIONS PLANTA TRACTAMENT DEL CAT
GENERALITATS
Qui presenti l’oferta serà el responsable del subministrament dels equips i elements a instal·lar a
les instal·lacions elèctriques, d’instrumentació, hidràuliques o de control de la planta de tractament.
Serà d’aplicació a l’hora de dissenyar els criteris elèctrics, de telecomandament i hidràulics
esmentats als apartats anteriors.
Degut a la seva especificitat, la planta de tractament té definides certs criteris diferents a l’hora de
dissenyar.
Tant els equips com els armaris vindran marcats amb les sigles CE.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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L’ofertant ha de detallar en la seva oferta tots els elements i equips oferts, indicant el nom del
fabricant.
6.2.

EQUIPS PLANTA TRACTAMENT HOMOLOGATS PEL CAT
NOTA: A utilitzar preferiblement o similars
El CAT ha homologat i emprat en altres blocs de contractació materials que el seu ús en futures
instal·lacions ve obligat en base a obtenir una homogeneïtat a l’explotació, el manteniment i els
recanvis i que es relacionen a continuació:
Aparellatge BT
 Grup electrogen: TALLERS MOLINS
 UPS: Scheneider electric
Equips hidràulics
 Comportes PHC o Coutex, motoritzades amb actuadors AUMA
 Comportes MCV, les motoritzades amb actuadors AUMA
 Vàlvules pneumàtiques: KSB-AMVI
 Bombes dosificadores de membrana i pistó: DOSAPRO MILTON ROY
 Bomba dosificadora electromagnètica: CMS-IS
 Bombes de trasvàs: TECNIUM, INBEAT
 Dosificador volumètric: DOSAPRO MILTON ROY
 Bombes dosificadores magnètiques: IWAKI
 Esmorteïdors de polsacions: HIDRACAR
 Electroagitador: DOSAPRO MILTON ROY
 Bombes centrífugues submergibles per a l’aplicació de buidatge seran de la marca FLYGT
 Filtre de mànegues: UNIMASTER
 Bomba de presa de mostres: Grundfos
 Centrífuga de fangs: ALFA LAVAL, ALDEC G2 40
 Vàlvules de membrana ZUBI
 Vàlvules de PVC de GLYNWED-FIP
Equips mecànics
 Reductors per a turbines i rasquetes, marca JIV:
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* Turbina de mescles: Eixos paral·lels, MRT-3V-180
* Turbina floculadora: Bis sense fi tàndem, MMOV4 SH/RT2V-200R
* Raqueta de fons: Bis sense fi tàndem, MMOV2 1/2 SH/RT3V-200R
 Reductors arrossegament: marca ATCOR GERYMA MRC-120-FPO-30
 Transportador bis sens fi: SOLITEC
 Vàlvules de pressió-buit per a tolva: SOLITEC
 Bin activator per a tolva: SOLITEC
 Compressors d’aire i assecador frigorífic d’aire INGERSOLL-RAND
 Filtre d’aire: HIROSS
Instrumentació
 Manòmetres i manòmetres separadors: WIKA
 Instrumentació de nivell: VEGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

 Interruptor de nivell de mercuri per al control digital del nivell seran de la marca FLYGT
 Nivell de flotador BESTA
NOTA:

Els materials que no s’hagin especificat al present plec hauran de ser de qualitat
reconeguda i no podran utilitzar-se sense haver estat donat el vist i plau per escrit de la
Direcció d’Obra del CAT.
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7.

MESURAMENT I ABONAMENT

7.1.

GENERALITATS
Llevat d’indicació contradictòria desglossada als quadres de preus i pressupostos, els equips i
materials es mesuraran per al seu abonament com a unitats completes i indivisibles disposades
per funcionar, i tindran inclosos:
 Tots els accessoris indicats als plecs i a les especificacions tècniques.
 Tots els accessoris que encara que no estiguin indicats, si són necessaris per a un total i bon
funcionament de l’equip segons les prescripcions i requeriments dels fabricants.
 Acabats superficials i pintura segons els colors indicats als plecs i en la seva absència segons
els colors del fabricant.
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 Els retocs de pintura una vegada acabat el muntatge i la posada en marxa.
 El muntatge, la posada en marxa, les proves, la calibració, ajusts, greixatge, alineaments,
recollat de cargols, i totes aquelles operacions necessàries per tal que l’explotació disposi de
l’ús dels equips.
 El joc de cargols, les juntes, els suports, els elements de fixació i la resta més accessoris
necessaris per a un total acoblament i fixació dels equips.
 Els manuals d’explotació i manteniment dels equips amb plànols d’acabat, especejament,
esquemes i llistat de components.
 Els cables des dels equips a camp fins als armaris, passant per les caixes intermèdies, amb
l’etiquetatge de senyalització, grapes, terminals, borns i resta d’accessoris d’instal·lació fins al
seu total connexionat i posada en marxa de tots els equips.
 Els cables d’alimentació i de senyal apantallats per connexionar els equips de mesurament
analògic des de camp fins als armaris passant per les caixes de connexió intermèdia, el
connexionat, l’etiquetatge de senyalització, les grapes, els terminals, els borns i la resta
d’accessoris d’instal·lació fins al seu total connexionat i posada en marxa dels esmentats equips
de mesurament.
7.2.
7.2.1.

EQUIPS
GENERALITATS
Totes les canonades, els equips hidràulics, els elèctrics i la instrumentació a instal·lar es
mesuraran i abonaran en general, mitjançant l’aplicació dels preus corresponents del Quadre de
Preus núm. 1 de subministrament dels diferents equips.
Tant mateix, i si així s’indica als quadres de preus, s’abonaran les partides alçades d’abonament
íntegre següents:
 Unitat de conjunt de suports, perfileria, accessoris i petit material de muntatge
 Unitat de conjunt de cargols, espàrrecs, femelles i volanderes.
 Unitat de repintat d’equips i canonades
 Unitat i conjunt de muntatge i posada en servei de tots els equips hidràulics i canonades.
 Unitat i conjunt de muntatge i posada en servei de tots els equips elèctrics i instrumentació.
 Unitat de legalització dels equips i instal·lació hidràulica.
 Unitat de legalització dels equips i instal·lació elèctrica en BT i AT.
 PA d’abonament íntegre per a proves hidràuliques, neteja de les canonades, desinfecció, fins
i tot hipoclorit, tapes i massissos d’ancoratge.
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7.2.2.

PARTICULARITATS
AÏLLAMENT ACÚSTIC
Es mesurarà com a unitat completa, segons el desglossament dels diferents equips especificats,
muntant en paret, porta o forat finestra, incloent els perfils, suports i joc de cargols.
ANTIARIET HIDROPNEUMÀTIC A BUFETA
Es mesurarà com a unitat completa, disposada a funcionar, fixat al terra amb ancoratge i
subjecte a la canonada d’impulsió amb les seves corresponents juntes i joc de cargols.
ARQUETA DE CIMENT ARMAT
Es mesurarà com a unitat completa, ancorada i subjecte al terra o a l’obra de paret amb porta,
tancament especial i cadenat.
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ARMARI USUARI
Es mesurarà com a unitat completa, incloent tapa registre “candado ABLOY”, armari metàl·lic,
comptador totalitzador, indicador de nivell, cablejat intern i extern, terminals i accessoris fins a
la seva total instal·lació i el seu funcionament.
RODETS DILATACIÓ
Es mesuraran com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
ajust i posada en marxa.
CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC
Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
cablejat de senyal, alimentació i terra fins a l’armari, pont de terres entre brides, indicador
instantani i totalitzador de cabal a l’armari, instal·lació, calibratge al cabal nominal que
s’especifiqui i la seva total posada en marxa.
COMPENSADORS D’ACER
Es mesuraran com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
tirants, ajust i posada en marxa.
COMPENSADORS DE GOMA
Es mesuraran com a unitat completa, incloent cargols, femelles, volanderes, tirants, ajust i
posada en marxa.
COMPTADOR DE CABAL D’HÈLIX
Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
instal·lació, trapa usuari allà on es requereixi i la total posada en marxa.
JUNTES DE DESMUNTATGE
Es mesuraran com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
ajust i posada en marxa.
MANÒMETRE
Es mesurarà com a unitat completa, incloent vàlvula d’aïllament, amortidor i vàlvula amb brida
de comprovació, glicerina i la seva connexió al punt de canonada.
MESURA DE NIVELL EN PART SUPERIOR DIPÒSITS
Es mesurarà com a unitat completa, incloent transmissor de pressió inductiu hidrostàtic, suport,
indicador de nivell digital en armari, cablejat general fins a l’armari, accessoris d’instal·lació,
calibratge i la seva total posada en marxa.
MESURA DE NIVELL EN DRENATGE DIPÒSIT
Es mesurarà com a unitat completa, incloent transmissor de pressió inductiu, indicador de nivell
digital en quadre, vàlvula d’aïllament, amortidor, vàlvula amb brida de comprovació, connexió a
la canonada de drenatge, cablejat general fins a l’armari, accessoris d’instal·lació, calibratge i la
seva total posada en marxa.
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CONTROL DE NIVELL DIGITAL
Es mesurarà com a unitat completa, incloent cable, caixes d’interconnexió, material accessori
d’instal·lació i tot allò necessari fins arribar a l’armari elèctric i la seva total posada en marxa.
PASSAMURS
Es mesuraran com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
anell estanc de fixació al mur i la seva total posada en funcionament.
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PALANQUÍ ELÈCTRIC
Es mesurarà com a unitat completa, incloent mecanisme d’elevació i de translació elèctric,
sistema d’alimentació, armari elèctric, camí de trànsit, botonera de comandament, cable
d’alimentació fins a l’armari elèctric i tots els accessoris necessaris fins a la seva posada en
funcionament.
PONT GRUA
Es mesurarà com a unitat completa, incloent mecanisme d’elevació i translació elèctric, sistema
d’alimentació, armari elèctric, camí de trànsit, botonera de comandament, cable d’alimentació
fins a armari elèctric i tots els accessoris necessaris fins a la seva posada en funcionament.
PALANQUÍ MANUAL
Es mesurarà com a unitat completa, incloent camí de trànsit, aparell, cadena d’elevació i la seva
total posada en funcionament.
CONTROL DE PRESSIÓ
Es mesurarà com a unitat completa, incloent transmissor de pressió, suport, vàlvula d’aïllament,
amortidor, vàlvula amb brida de comprovació, connexió a la canonada, indicador digital en plafó
armari, cablejat fins a quadre, accessoris d’instal·lació i tot allò necessari fins a la seva regulació,
calibratge i total posada en marxa.
PRESSÒSTATS
Es mesuraran com a unitat completa, incloent vàlvula d’aïllament, amortidor, vàlvula amb brida
de comprovació, connexió a la canonada, cablejat fins a l’armari, caixes d’interconnexió, grapes,
suports, etiquetatge, ajust i total posada en marxa.
Nota: Si és un pressòstat diferencial, a més del manifold tindrà inclosos tots els accessoris de
connexió a cadascuna de les preses de pressió segons l’annex de les especificacions
tècniques.
PROTECCIÓ DE LA INSTRUMENTACIÓ DE NIVELL
Es mesurarà com a unitat completa, incloent totes les ferramentes, tela mosquitera, suports, tub
PVC, protecció sondes amb la seva brida i tots els accessoris segons els annexos de les
especificacions tècniques fins a la total posada en marxa.
CANONADA D’ACER
S’amidarà per metres lineals de cada tipus instal·lat, incloent brides, reduccions, tes, empelts,
suports, juntes, cargols, femelles, volanderes, acabats de pintura interior i exterior, corbes,
esbocadors i resta d’accessoris fins a la seva total posada en marxa.
CANONADA D’ACER INOXIDABLE
S’amidarà per metres lineals de cada tipus instal·lat, incloent les brides, stub-end, reduccions,
tes, empelts, suports, juntes, cargols, femelles, volanderes, acabats, corbes, esbocadors i resta
d’accessoris fins a la seva total posada en marxa.
CANONADES DE PVC
S’amidaran per metres lineals de cada tipus instal·lat, incloent unions, reduccions, tes, empelts,
suports, abraçadores, cargols, femelles, volanderes, corbes i resta d’accessoris fins a la seva
total instal·lació i posada en funcionament.
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VÀLVULA ADDUCTORA D’AIRE
Es mesurarà com a unitat completa, incloent junta d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
repintat i la seva total posada en marxa.
VÀLVULA D’ALTITUD
Es mesurarà com a unitat completa, incloent junta d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
tubs de control, vàlvula d’aïllament i collarí al drenatge del dipòsit, pilot de regulació i tots els
accessoris necessaris per a la seva posada en marxa, incloent la seva regulació i el control de
funcionament garantit antidesbordament.
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VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PROPORCIONAL
Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
tub de control manòmetre i tots els accessoris necessaris per a la posada en marxa incloent el
control de funcionament.
VÀLVULA D’ALTITUD I LIMITADORA DE CABAL
Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
tubs de control, tub pilot, vàlvula d’aïllament i collarí al drenatge del dipòsit, pilots de regulació
cabal i altitud, i tots els accessoris necessaris per a la seva posada en marxa inclosa la seva
regulació i el control de funcionament garantit antidesbordament.
VÀLVULA DE COMPORTA
Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes
i posada en funcionament.
VÀLVULA DE DESCÀRREGA
Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes
i la seva posada en funcionament.
VÀLVULA DE PAPALLONA ELÈCTRICA
Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
servomotor, el cable des de tots els elements de la vàlvula, potència i control fins a l’armari
elèctric, ajust dels finals de carrera i limitadors de parell i tots els accessoris necessaris per al
seu total funcionament.
VÀLVULES DE PAPALLONA MANUAL
Es mesuraran com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
el cable dels finals de carrera fins a l’armari elèctric, ajust dels finals de carrera i tots els
accessoris necessaris per al seu total funcionament.
VÀLVULA DE RETENCIÓ
Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes
i posada en funcionament.
VÀLVULA REGULADORA MULTIRAIG
Es mesurarà com a unitat completa, incloent juntes d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
servomotor, cable des de tots els elements de la vàlvula, potència i control fins a l’armari elèctric,
ajust dels finals de carrera i limitadors de parell, ajust i comprovació de la funció de realitzar,
regulació de pressió o cabal i tots els accessoris necessaris per al seu total funcionament.
VÀLVULA VENTOSA-PURGADOR
Es mesurarà com a unitat completa, incloent junta d’estanquitat, cargols, femelles, volanderes,
cons reductors si es precisen i tots els accessoris necessaris per a la seva posada en
funcionament.
VENTILADORS EXTRACTORS
Es mesuraran com a unitat completa, incloent persiana de sobrepressió, cable fins a l’armari
elèctric i la seva total posada en marxa.
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SONDA PT100 AMBIENT
Es mesurarà com a unitat completa, incloent el cable fins a l’armari elèctric, els accessoris
d’instal·lació, el seu ajust i la posada en funcionament.
7.2.3.

MATERIAL ELÈCTRIC
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CONNEXIÓ DE SERVEI DE COMPANYIA ELÈCTRICA
Es mesurarà com a unitat completa, incloent petició escrita a la companyia, drets
d’enganxament, drets de connexió de servei, drets d’extensió i verificació, comptadors d’energia
activa i reactiva, mòdem, borns de connexionat i verificació, caixes de doble aïllament, curt
circuits de seguretat, interruptor general automàtic recarregable a distància, protecció diferencial
recarregable, caixa general de protecció, femella d’orelles d’enganxament o armari metàl·lic,
butlletí d’instal·lació, certificat de direcció i acabat d’obra, legalització en els serveis d’indústria
de la connexió de servei i de tots els equips que alimenta, cables de potència i control senyals
a PLC fins a l’armari de distribució i tot allò necessari fins a la seva total posada en marxa.
CONNEXIÓ DE SERVEI ELÈCTRICA D’USUARI
Es mesurarà com a unitat completa, incloent petició formal a l’usuari consorciat, borns de
connexionat, caixes d’aïllament, curt circuits de seguretat, interruptor general automàtic, cable
de potència i control des de la connexió de servei fins a l’armari amb tots els accessoris
d’instal·lació i tot allò necessari fins a la seva posada en marxa.
ARMARIS ELÈCTRICS
Es mesuraran com a una unitat completa, incloent tot l’aparellatge necessari per complir les
especificacions de funcionament i/o adaptant-se als esquemes que s’adjunten, per tant
inclouran: contactors, relés, interruptors, commutadors, proteccions tèrmiques, magnètiques,
diferencials i curt circuit, cablejat interior, borns d’entrada i sortida, indicadors de tensió i
d’intensitat amb els seus commutadors, toroïdals, transformadors de control, dispositius de
recàrrec, temportizadors, polsadors, llums de control, sinòptic, comptadors horaris, comptadors
de maniobres, resistències i termòstat de cadeig, rupturació i tots els ajusts i posada a punt
necessari fins el total funcionament dels equips que alimenta i protegeix.
BATERIA DE CONDENSADORS BAIXA TENSIÓ
Es mesurarà com a unitat completa, comprenent l’interruptor automàtic d’alimentació inclòs a
l’armari elèctric de baixa tensió, la bateria automàtica de condensadors amb el seu regulador i
contactors, el cablejat de tot l’equip, l’ajust del factor de potència i tots els accessoris necessaris
fins a la seva total posada en marxa.
ARMARI ENLLUMENAT
Es mesurarà com a unitat completa, incloent els interruptors tetrapolars automàtics
magnetotèrmics, les proteccions diferencials tetrapolars, el cablejat, els borns i tots els
accessoris fins a la seva total posada en marxa.
LLUMS DE PARET
Es mesuraran com a unitat completa, incloent llum, suport, cablejat fins a l’armari d’enllumenat,
interruptor d’encesa, accessoris d’instal·lació i la seva posada en funcionament.
BÀCULS
Es mesuraran com a unitat completa, incloent perns d’ancoratge i la seva col·locació, interruptor
d’encesa, lluminària completa amb llum, reactància i accessoris, cable fins a l’armari
d’enllumenat, accessoris d’instal·lació i tot allò necessari fins a la seva total posada en
funcionament.
BASES ENDOLL
Es mesuraran com a unitat completa, incloent cablejat fins a l’armari d’enllumenat, accessoris
d’instal·lació i posada en funcionament.
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BRAÇ MURAL
Es mesurarà com a unitat completa, incloent braç, lluminària, llum, reactància, interruptor
d’encesa, accessoris d’instal·lació, cablejat fins a l’armari elèctric i la seva posada en
funcionament.
COLUMNA
Es mesurarà com a unitat completa, incloent columna, lluminària, llum, reactància, interruptor
d’encesa, accessoris d’instal·lació, cablejat fins a l’armari elèctric i la seva posada en
funcionament.
EQUIP AUTÒNOM D’EMERGÈNCIA
Es mesurarà com a unitat completa, incloent el cable fins a l’armari d’enllumenat i els accessoris
d’instal·lació.
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LLUMINÀRIA DE SUSPENSIÓ
Es mesurarà com a unitat completa, incloent lluminària, perns de suspensió, llum, reactància,
interruptor d’encesa, accessoris d’instal·lació, cable fins a l’armari elèctric i la seva posada en
funcionament.
INSTAL·LACIÓ PRESA DE TERRA
Es mesurarà com a unitat completa, incloent cable, picoles, soldadures, connexions, registres,
caixes preses de mesurament de terra i tots els accessoris necessaris fins aconseguir la
residència mínima exigida en plecs.
7.2.4.

MATERIAL ELÈCTRIC ALTA TENSIÓ
PROJECTE I VARIS DE CONNEXIÓ DE SERVEI ELÈCTRICA EN ALTA TENSIÓ
Es mesurarà com a unitat completa, incloent projecte, legalització, visat i actualització al final de
l’obra; coordinació i relació amb els Organismes Oficial; aprovacions, dictàmens i permisos
oficials; connexionat dels comptadors d’energia activa, reactiva, tarifador i resta d’accessoris, i
butlletins d’instal·lació amb la corresponent autorització de posada en marxa i tot allò necessari
fins a la posada en funcionament.
EDIFICI PREFABRICAT
Es mesurarà com a unitat completa, incloent cementació, excavació, sorra de rebliment, portes
i finestres, reixetes de ventilació, mòduls prefabricats amb els seu acoblament i la seva pintura,
i tot allò necessari fins estar condicionat adequadament per contenir els equips especificats al
projecte amb les seves entrades i sortides de cable.
CONJUNT CEL·LES D’ALTA TENSIÓ
Es mesurarà com a unitat completa, incloent totes les cel·les especificades al projecte,
degudament acoblades i connexionades disposades per funcionar fins a la seva total posada en
marxa.
TRANSFORMADOR
Es mesurarà com a unitat completa, incloent elements d’elevació i arrossegament, borns presa
terra, rodes, equip de control i protecció per temperatura, relé buchholz; assaigs de rutina,
cablejat de potència i control, i tot allò necessari fins a la seva total posada en marxa.
CABLE 25 kV
Es mesurarà com a unitat completa, incloent els cons terminals, suports, connexionat als equips
i tot allò necessari fins a la total posada en marxa dels equips connectats.
PROTECCIÓ MODULAR 19”
Es mesurarà com a unitat completa incloent muntatge, connexionat i total posada en marxa.
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8.

REGLAMENTS, NORMES I RECOMANACIONS
Si no s’indica el contrari i sempre que no hagi contradicció amb aquestes especificacions, els equips
i les instal·lacions es desenvoluparan d’acord amb els requisits legals, reglaments, normes i
recomanacions següents:

8.1.

GENÈRIQUES
 Normes de Pintura del Instituto de Tècnica Aerospacial Esteban Terradas (ET).
 Normes DIN per a accessoris de canonades.
 Recomanacions IEC (International Electrotechnical Comission).
 Normes UNE, aplicables a les instal·lacions elèctriques en general (Institut Nacional de
Racionalització i Normalització).
 Normes CENELEC, Comitè Europeu per a la Normalització Electrotècnica.
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 Norma europea EN60204-1.
 Normes particulars de normalització de la companyia subministradora d’energia elèctrica.
8.2.

INDUSTRIALS

 Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial
 Llei 21/1992, de 16 de juliol de Indústria
 RD 560/2010, de 7 de maig, modifica normes reglamentaries en matèria de seguretat industrial
 RD 2267/2004, de 3 de desembre, s'aprova el reglament seguretat contra incendis establiments
industrials.
 RD 1942/1993, de 5 de novembre, s'aprova el reglament de instal·lacions de protecció contra
incendis
 Decret 30/2010, de 2 de març, s’aprova el reglament de la llei 12/2008
 Decret 106/2008, de 6 de maig, aprova reglament del registre d’establiments industrials a
Catalunya
 Ordre de 3 de maig de 1999, procediment d’actuació empreses instal·ladores–mantenidores.
IEC i titulars de RITE
8.3.

ELÈCTRIQUES
 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric
 RD 1890/2008, de 14 de novembre, s’aprova el reglament d’eficiència energètica en
instal·lacions d’enllumenat exterior i les ITC
 RD 223/2008, de 15 de febrer, s’aprova el reglament de les línies d’alta tensió
 RD 363/2004, de 24 d’agost, es regula el procediment administratiu per aplicar el reglament de
BT
 RD 842/2002, de 2 d’agost, ‘aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió
 RD 138/1989, de 27 de gener, reglament sobre pertorbacions radioelèctriques i interferències
 RD 351/1987, de 23 de novembre, procediment administratiu aplicable a instal·lacions
elèctriques
 RD 3275/1982, de 12 de novembre, seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació
 Decret 363/2004, de 24 d’agost, regula procediment administratiu per aplicar el reglament
electrotècnic de BT
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 Ordre de 6 de juliol de 1984, s’aproven les ITC MIE-RAT del reglament d’alta tensió
8.4.

EQUIPS I INSTAL·LACIONS A PRESSIÓ
 RD 2060/2008, de 12 de desembre, aprova el reglament dels equips a pressió i les ITC
 RD 1388/2011, de 14 d’octubre, Equips a pressió transportables
 RD 769/1999, de 7 de maig, aprova reglament d’aparell a pressió
 Ordre IUE/470/2009, de 30 d’octubre, es regula l’aplicació del reglament d’equips a pressió a
Catalunya

8.5.

MAQUINÀRIA I EQUIPS DE TREBALL
 RD 1644/2008, de 10 d’octubre, comercialització i posta en marxa de màquines
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 RD 837/2003, de 27 de juny, s’aprova ITC MIE-AEM-4 del reglament d’aparell d’elevació i
manutenció
 RD 1215/1997, de 18 de juliol, disposicions mínimes de S i S en equips de treball
 RD 2177/2004, de 24 d’octubre. Modifica el RD 1215/1997
 RD 2291/1985, de 8 de novembre, s’aprova reglament d’aparell d’elevació i manutenció
 Ordre de 3 de maig de 1999, s’aprova l’ITC MIE-AEM-3 d’aparells d’elevació i manutenció
(carretons)
 RD 1644/2008, màquines
8.6.

EDIFICACIÓ
 Llei 38/1999, de 5 de novembre, ordenació de l’edificació
 RD 1027/2007, de 20 de juliol, s’aprova el reglament de instal·lacions tèrmiques en els edificis
(RITE)
 RD 47/2007, de 19 de gener, s’aprova el procediment bàsic de certificació energètica dels
edificis
 RD 314/2006, de 17 de març, s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació
 RD 57/2005, de 21 de gener ascensors
 RD 1314/1997, d’1 d’agost, disposicions sobre ascensors
 RD 2177/1996, de 4 d’octubre, s’aprova la Norma Bàsica Edificació. Protecció contra incendis
en edificis
 Decret 21/2006, de 14 de febrer, es regulen criteris ambientals i d’eco eficiència en edificis
 Decret 202/1998, de 30 de juliol, mesures de foment per l’estalvi d’aigua en edificis
 RD 1644/2008, de 10 d’octubre, comercialització i posta en marxa de màquines

8.7.

SUBSTÀNCIES I PRODUCTES QUÍMICS

 Reglament UE 453/2010, de 20 de maig, modifica el reglament CE 1907/2006
 Reglament CE 1907/2006, de 18 desembre, avaluació, autorització i restricció productes
químics (REACH)

 Reglament CE 1272/2008, de 16 de desembre, classificació, etiquetatge i envasat de productes
químics

 RD 105/2010, de 5 de febrer, es modifiquen alguns aspectes d’emmagatzematge de productes
químics

 RD 1802/2008, de 3 de novembre, modifica el RD 363/1995 i s’adapta al reglament REACH
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 RD 255/2003, de 28 de febrer, s’aprova el reglament sobre classificació, envasat i etiquetat de
substàncies perilloses

 RD 379/2001, de 6 d’abril, s’aprova el reglament d’emmagatzematge de productes químics i les
ITC

 RD 363/1995, classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses
Quan en l’aplicació d’aquestes normes i recomanacions poguessin aparèixer discrepàncies de
criteris o contradiccions, es prendran les més rigoroses, sempre que no estiguin en desacord amb
cap dels reglaments esmentats, els quals, pel seu caràcter, són d’obligat compliment.
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Per a aquells equips que no s’hagi recomanat una norma particular s’atindrà a allò que disposi el
Director d’Obra del CAT en quant a la selecció d’una norma de reconeguda solvència tècnica. No
obstant, l’adjudicatari haurà de documentar el Director amb aquelles normes que adaptant-se a la
qualitat requerida en l’obra ajudin el Director d’Obra a prendre una resolució.
Les unitats d’obra que no tinguin una norma explícita s’executaran d’acord amb allò sancionat per
les millors regles de construcció, fabricació i muntatge i en tot cas per les instruccions dictades pel
Director d’Obra del CAT.
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ANNEX 5. Especificacions tècniques – Mesures elèctriques al
cable de comunicacions
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
ANNEX
Mesures elèctriques al cable de comunicacions
Rev. 04/2007
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MESURES ELÈCTRIQUES al CABLE DE COMUNICACIONS
1.

OBJECTIU
Aquest procediment té per objectiu verificar la resistència òhmica i l’aïllament dels cables de
comunicacions que es troben enterrats en la rasa i van paral·lels a la canonada.

2.

APLICABILITAT
2.1.

Aplicabilitat Temporal
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Aquest procediment s'aplicarà abans de soterrar el cable i una vegada estigui soterrat i a
punt de posar-lo en funcionament.
2.2.

Aplicabilitat Física
S’aplicarà a cada extrem del cable amb puntes per connectar a la caixa de comunicacions o
a l’armari de telecomandament.
També es realitzarà en trams parcials quan aquest siguin més llargs de 2 km per eliminar
subtrams amb possibles defectes.

3.

EQUIP NECESSARI
3.1.

Dotació comú d’eines

3.2.

Útils
 Ponts amb pinces.

3.3.

Instruments de mesura:
 Multímetre Fluke, Mod. 8060 A ó similar
 Mesurador de resistència d’aïllament KYORISTSU, Mod. K-3301.
 Micro-ohometre, Mod. CA10.

4.

INSTRUCCIONS MESURA RESISTÈNCIA I DESEQUILIBRI ÒHMICS
1. Verificar i comprovar que no existeix tensió en cap dels conductors del cable.
2. Desconnectar el cable dels seus borns, tant d’un extrem com de l’altre, així com els cables de
terra i de pantalla.
3. S’opera de la forma següent:
 Denominem A i B als conductors que formen el parell 1 de cada quadret, i C i D els que
formen el parell 2. En l’extrem llunyà a la mesura es col·loquen tots els conductors en
curtcircuit, mesurant-se en bucle les resistències següents:
A+B; C+D; A+C; B+C; B+D
 Restant les mesures A+C i B+C obtenim el valor de A-B que junt amb la mesura A+B ens
dóna els valors de resistència dels fils A i B que formen el primer parell.
 Analògicament, restant a B+C el valor B+D obtenim C-D que amb C+D ens dóna els valors
de resistència dels fils C i D que formen el segon parell.
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 La resistència de cada fil així obtinguda serà com a màxim de 29 ohm per km.
 Per mesurar la pantalla o pantalles s’utilitza com a suport qualsevol fil del cable. Aquesta
mesura es realitza per comprovar la continuïtat de la pantalla.
 Es controla també el desequilibri de resistència entre els fils de cada parell dins de cada
quadret, no podent ser aquest mai més gran de 30 per a qualsevol longitud de cable.
 Les mesures es registraran en el format de l’annex.
La resistència elèctrica per cable de 0,9 mm, a 20°C no serà superior a 55 Ω/Km per cable i no hi
haurà un desequilibri de resistència del llaç superior al 2% (segons la clàusula 5.1. d’IEC-189-1).
5.

INSTRUCCIONS MESURA D’AÏLLAMENT

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

1. Verificar i comprovar que no existeix tensió en cap dels conductors del cable.
2. Desconnectar el cable dels seus borns, tant d’un extrem com de l’altre, així com els cables de
terra i de pantalla.
3. En l’extrem proper, on es realitzen les mesures, es mesura la resistència d’aïllament de cada fil
de cable respecte a tota la resta de fils units entre sí, i alhora, units a la pantalla o pantalles i
terra.
4. En l’extrem llunyà del cable es deixaran tots els fils aïllats entre sí i amb pantalla i terra.
5. Les mesures es registraran en el format de l’annex.
La resistència d’aïllament a la temperatura de 20°C ha de ser superior a 25.000 MΩ x Km (segons
la clàusula 5.3. d’IEC-189-1).
6.

MESURES SEGURETAT
Els riscos típics inherents a aquest treball són els corresponents al procés de preparació de
l’empalmament i pelat de cables, sent aquests talls a les mans per l’ús de navalles, tisores i
cobertes metàl·liques dels cables. Per aquest motiu, es fa obligatori l’ús de guants de treball.
Existeix el risc d’exposició a contactes elèctrics la qual cosa haurem d’evitar, allunyant-nos el
màxim possible, interposant obstacles i recobrint les parts actives. L’equip es posarà a terra
sempre que sigui possible. S’hauran de descarregar els conductors una vegada realitzada la
mesura.
Per tot això, es fa obligatori l’ús de guants de treball, botes de seguretat. En vies de circulació es
farà servir roba d’alta visibilitat (EN-471).

7.

ANNEXOS
1. Per a la mesura de resistència i desequilibri òhmics.
2. Per a la mesura d’aïllament.
3. Format de “MESURES ELÈCTRIQUES DEL CABLE DE COMUNICACIONS”.
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ANNEXOS
1.

RESISTÈNCIA I DESEQUILIBRI ÒHMICS
Per a cada quadret es realitzaran les mesures següents:

2.

MESURA D’AÏLLAMENT
Per cada fil contra els altres, la pantalla i el fil de terra.
Nota: La pantalla ha de tenir continuïtat.

En aquesta figura es mesura el 1r fil contra els altres, una vegada mesurat el primer fil es
connectarà al grup i s’aïllarà el 2n per a mesurar-lo i així successivament.
Una vegada feta la mesura deixar descarregar el circuit de mesura sobre el mateix aparell. En cas
contrari podrien avariar-se les bobines de càrrega.
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3.

MESURES ELÈCTRIQUES DEL CABLE DE COMUNICACIONS

CONTROL ELÈCTRIC DE CABLES
CONTROL de QUALITAT
MESURAT PER:
DATA:
TRAM:

N/REF:

TRAJECTE:

LONGITUD REAL EN Km:

TIPUS DE CABLE:

TEMPS:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

MESURA REALITZADA DES DE:

A:
RESISTÈNCIA ÒHMICA
Ω

RESISTÈNCIA AÏLLAMENT
Quadret
Núm.

MESURES FILS
A
MΩ

B
MΩ x
Km

MΩ

MESURES EN ANELLS

C
MΩ x Km

MΩ

D
MΩ x Km

MΩ

A+B

C+D

A+C

DESEQUILIBRI

B+C

B+D

A-B=

C-D=

(A+C)-(B+C)

(B+C)-(B+D)

MΩ x Km

1
2
3
4
5
6
PANT

MΩ

MΩxKm

Ω

EQUIP RES. AÏLL.

ARM.

MΩ

MΩxKm

Ω

EQUIP RES. OHM

OBSERVACIONS:
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ANNEX 6. Especificacions tècniques – Mesures de
transmissió i qualitat al cable de comunicacions
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
ANNEX
Mesures de transmissió i qualitat al cable de comunicacions

Rev. 10/2007
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MESURES DE TRANSMISSIÓ I QUALITAT
AL CABLE DE COMUNICACIONS
1.

OBJECTIU
Aquest procediment té per objectiu verificar les característiques de transmissió (l’atenuació, la
impedància, el soroll, la diafonia) i qualitat (desequilibri capacitat i capacitat mútua) dels cables de
comunicacions que es troben enterrats en la rasa i van paral·lels a la canonada.

2.

APLICABILITAT

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

2.1.

APLICABILITAT TEMPORAL
Aquest procediment s'aplicarà abans de soterrar el cable i una vegada estigui soterrat i a
punt de posar-lo en funcionament.

2.2.

APLICABILITAT FÍSICA
S’aplicarà a cada extrem del cable amb puntes per connectar a la caixa de comunicacions o
a l’armari de telecomandament. La mesura serà segons el tipus:
Mesures de transmissió:
Se aplicarà per trams complerts (que poden incloure varies seccions de 1830m) i es
realitzarà entre l'inici i el final del tram. Les mesures s'executaran per cadascun dels
quadrets que componguin el cable i per cadascun dels parells o fil a fil segons l'especificació
de la mesura.
Mesures de qualitat:
Les mesures de desequilibri de capacitat es realitzaran cada semisecció, 915 m aprox.
Les mesures de capacitat mútua es realitzaran cada secció, 1830 m aprox.

3.

EQUIP NECESSARI
3.1.

DOTACIÓ COMÚ D’EINES

3.2.

ÚTILS


3.3.

INSTRUMENTS DE MESURA








4.

Ponts amb pinces.

Multímetre Fluke, Mod. 8060 A ó similar
Mesurador de resistència d’aïllament KYORISTSU, Mod. K-3301
Micro-ohometre, Mod. CA10
Generador de senyals
Mesurador de nivell selectiu
Pont d’impedàncies
Mesurador de nivell de banda ampla

MESURA DE L’ATENUACIÓ
S’utilitzarà un generador de senyal i un mesurador de nivell selectiu. Es calibra el mesurador de
nivell a la freqüència de sortida del generador i dels dos equips, a la vegada, a la freqüència de
prova desitjada.
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Abans de realitzar la mesura s’ha d’anar amb compte amb què les impedàncies d’entrada i sortida
dels equips coincideixin amb la impedància del circuit sota prova.
Es col·loca l’aparell generador en un extrem del parell a provar i el mesurador de nivell a l’oposat.
La diferència de senyal existent en aquestes condicions entre el nivell enviat i rebut és l’atenuació
corresponent al circuit sota prova, la qual es determina al mesurador de nivell, expressat
directament en decibels (dB).
Depenent de si els quadrets estan carregats o no, i del tipus d’explotació a la qual se’ls sotmetrà,
s’utilitzen els formats i les taules següents:
4.1.

PER A QUADRETS CARREGATS A BAIXA FREQÜÈNCIA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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La impedància característica d’aquests quadrets és de 1.200 Ω (cable pupinitzat).
Es mesura l’atenuació per a totes les freqüències indicades a la taula següent. Es comprova
que per a les freqüències indicades a la taula I, l’atenuació mesurada és igual o inferior a la
indicada en l’esmentada taula, i que per a la resta de freqüències, l’atenuació és igual o
inferior a la indicada per a la freqüència immediatament superior de la taula I.
TAULA I

4.2.

FREQÜÈNCIA
(Hz)

ATENUACIÓ
(dB/km)

FREQÜÈNCIA
(Hz)

ATENUACIÓ
(dB/km)

FREQÜÈNCIA
(Hz)

ATENUACIÓ
(dB/km)

300

0,28

1.600

0,30

3.000

0,32

400

0,29

1.800

0,30

3.200

0,32

600

0,30

2.000

0,30

3.400

0,34

800

0,30

2.200

0,30

3.600

0,38

1.000

0,30

2.400

0,31

4.000

0,40

1.200

0,30

2.600

0,31

1.400

0,30

2.800

0,32

PER A QUADRETS NO CARREGATS EXPLOTATS A BAIXA FREQÜÈNCIA
La impedància característica d’aquests quadrets és de 400 Ω (cable no pupinitzat).
Es mesura l’atenuació per a totes les freqüències indicades a la taula següent. Es comprova
que per a les freqüències indicades a la taula II, l’atenuació mesurada és igual o inferior a la
indicada en l’esmentada taula, i que per a la resta de freqüències, l’atenuació és igual o
inferior a la indicada per a la freqüència immediatament superior de la taula II.
TAULA II
FREQÜÈNCIA
(Hz)

ATENUACIÓ
(dB/km)

FREQÜÈNCIA
(Hz)

ATENUACIÓ
(dB/km)

FREQÜÈNCIA
(Hz)

ATENUACIÓ
(dB/km)

300

0,38

1.600

0,87

3.000

1,21

400

0,50

1.800

0,92

3.200

1,26

600

0,55

2.000

0,98

3.400

1,30

800

0,63

2.200

1,02

3.600

1,33

1.000

0,69

2.400

1,07

4.000

1,35

1.200

0,75

2.600

1,12

1.400

0,82

2.800

1,17
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4.3.

ENREGISTRAMENT DE LES MESURES
Una vegada omplert el format “Característica atenuació-freqüència” (BF) corresponent per
l’instal·lador amb els mesures realitzades, el Responsable de la instal·lació visarà les
mesures.

4.4.

PAUTA DE CONTROL
Control

Element a
controlar

Paràmetre

Atenuació

≤ que allò indicat a les
taules I o II
Mesura en dB/km

Equip

Freqüència

Generador i
mesurador de
nivell

Per parell i per
tram

Accions a prendre en
cas d’accident
Detectar problema

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Nota: En cables nous no s’admetran valors superiors als exposats a les taules.
5.

MESURA DE LA IMPEDÀNCIA
Es tracta d’obtenir la impedància característica de cada parell dels cables de comunicacions.
S’utilitzarà el pont d’impedàncies.
Es col·loca l’aparell de mesura en l’extrem més proper del parell a provar i en l’extrem llunyà es
tanca amb una resistència de valor igual a la resistència característica del circuit. Una vegada
efectuada aquesta operació es mesura la impedància d’entrada del parell en l’extrem proper.
Amb la impedància característica així mesurada obtenim el valor de S mitjançant la relació següent:
 Z (0)  Z 0 
S


 Z 0
On:
Z(0) és la impedància d’entrada mesurada a cada freqüència.
Z0 és la impedància característica teòrica, segons taules, a cada freqüència
S
és el paràmetre que indica la regularitat de la impedància
Depenent de si els quadrets estan carregats o no i del tipus d’explotació a la qual se’ls sotmetrà,
s’utilitzen els formats i taules següents:
5.1.

PER A QUADRETS CARREGATS A BAIXA FREQÜÈNCIA
La impedància característica d’aquests quadrets és de 1.200 Ω (cable pupinitzat).
Es mesura la impedància per a totes les freqüències marcades. Es comprova que per a les
freqüències indicades a la taula I es compleix que:
S < 0,09 a tots els parells
S < 0,07 al 90 per 100 dels parells
TAULA I
FREQÜÈNCIA
(Hz)

IMPEDÀNCIA
Z0(O)

FREQÜÈNCIA
(Hz)

IMPEDÀNCIA
Z0(O)

FREQÜÈNCIA
(Hz)

IMPEDÀNCIA
Z0(O)

300

1.050

1.600

1.033

3.000

1.268

400

1.010

1.800

1.053

3.200

1.335

600

978

2.000

1.074

3.400

1.420

800

984

2.200

1.102

3.600

1.527
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IMPEDÀNCIA
Z0(O)

FREQÜÈNCIA
(Hz)

IMPEDÀNCIA
Z0(O)

FREQÜÈNCIA
(Hz)

IMPEDÀNCIA
Z0(O)

1.000

993

2.400

1.133

4.000

1.886

1.200

1.004

2.600

1.170

1.400

1.018

2.800

1.215

FREQÜÈNCIA
(Hz)

Per a les freqüències no indicades a la taula I es mesura la impedància comprovant que no
pren valors alarmants en relació amb els valors anterior i posterior del format.
5.2.

PER A QUADRETS NO CARREGATS EXPLOTATS A BAIXA FREQÜÈNCIA
La impedància característica d’aquests quadrets és de 400 Ω (cable no pupinitzat).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Es mesura la impedància per a totes les freqüències marcades. Es comprova que per a les
freqüències indicades a la taula II es compleix que:
S < 0,09 a tots els parells
S < 0,07 al 90 per 100 dels parells
TAULA II
FREQÜÈNCIA
(Hz)

IMPEDÀNCIA
Z0(O)

FREQÜÈNCIA
(Hz)

IMPEDÀNCIA
Z0(O)

FREQÜÈNCIA
(Hz)

IMPEDÀNCIA
Z0(O)

300

870

1.400

404

2.600

299

400

754

1.600

378

2.800

289

600

616

1.800

357

3.000

280

800

533

2.000

339

3.200

272

1.000

477

2.200

324

3.400

264

1.200

436

2.400

311

3.600

257

4.000

246

Per a les freqüències no indicades a la taula II es mesura la impedància comprovant que no
pren valors alarmants en relació amb els valors anterior i posterior del format.
5.3.

ENREGISTRAMENT DE LES MESURES
Una vegada omplert el format “Característica impedància-freqüència” (BF) corresponent per
l’instal·lador amb els mesures realitzades, el Responsable de la instal·lació visarà les
mesures.

5.4.

PAUTA DE CONTROL
Element a
controlar

Paràmetre
“S”

Regularitat de la
impedància

≤ 0,09

Regularitat de la
impedància

< 0,07 al 90% dels
parells

Control
Equip

Freqüència

Accions a prendre
en cas d’accident

Pont
d’impedàncies

Per parell i
per tram

Detectar
problema

Nota: En cables nous no s’admetran valors inferiors de “S” superiors als exposats a la taula
de control.
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6.

MESURA DEL SOROLL
L’objecte de la realització d’aquesta mesura és donar una idea de la qualitat final del cable,
corregint-se solament en el cas de circuits de molt mala qualitat.
Es mesura el nivell de soroll a cada parell destinat a ser explotat, tant a baixa freqüència com a alta
freqüència, tancant el parell en l’extrem llunyà a la mesura amb una resistència igual a la
impedància característica del circuit segons la relació següent:



Cable carregat explotat a baixa freqüència: 1.200 Ω (cable pupinitzat).
Cable no carregat explotat a baixa freqüència: 400 Ω (cable no pupinitzat).

En el moment de la mesura, la resta dels parells del cable han d’estar desconnectats de qualsevol
equip.
La mesura es realitzarà amb un mesurador de nivell a banda ampla.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Per valorar la qualitat dels circuits utilitzarem com a referència els valors següents:




Circuits de molt bona qualitat ≥ 61 dB
Circuits de bona qualitat ≥ 41 dB < 61 dB
Circuits de mala qualitat < 40 dB

6.1.

ENREGISTRAMENT DE LES MESURES
Totes aquestes dades es registraran en el format “Soroll”.

6.2.

PAUTA DE CONTROL
En cables nous no s’admetran valors per sota de 50 dB.

7.

MESURA ATENUACIÓ DE DIAFONIA
L’objecte de la present Instrucció de Treball és el de mesurar l’atenuació de diafonia, que consisteix
en determinar la pertorbació produïda per cada parell sobre la resta dels parells.
S’utilitzarà un generador de senyal i un mesurador de nivell selectiu. La impedància interna dels
aparells ha de ser igual a la impedància del circuit segons la relació següent:



Cable carregat explotat a baixa freqüència: 1.200 Ω
Cable no carregat explotat a baixa freqüència: 400 Ω

Distingim dos tipus d’atenuació de diafonia:


7.1.

Atenuació de paradiafonia
Atenuació de telediafonia
ATENUACIÓ DE PARADIAFONIA
Es tanquen els dos parells, “pertorbador” i “pertorbat” en el seu extrem llunyà amb una
resistència de valor igual a la seva impedància característica, col·locant en l’extrem proper
del parell “pertorbador” el generador i al del parell “pertorbat” el receptor.
Aquesta mesura es realitza per quadrets individualment, o bé, mesurant cada parell contra
tota la resta.
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La mesura d’atenuació de paradiafonia es realitza des dels dos extrems de la secció de
control.
7.2.

ATENUACIÓ DE TELEDIAFONIA
El parell escollit com a “pertorbador” es carrega en l’extrem llunyà, amb una resistència de
valor igual al de la seva impedància característica i en l’extrem proper se situa el generador.
El parell escollit com a “pertorbat” es carrega en l’extrem proper, amb una resistència de
valor igual al de la seva impedància característica i en l’extrem llunyà se situa el receptor.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

La mesura d’atenuació de telediafonia tan sols es realitza des d’un extrem de la secció de
control.
Tant per a la paradiafonia com per a la telediafonia, la mesura es realitza fent un ventall de
freqüències i recollint el valor més desfavorable, això és, el valor d’atenuació de diafonia de
més baix valor absolut. Aquestes mesures queden reflectits al format “Mesura de diafonia”.
Els valors d’atenuació de diafonia, tant en paradiafonia com en telediafonia, obtinguts en
qualsevol parell del cable respecte a qualsevol altre compliran els valors següents:
> 65 dB per a tots els casos
> 68 dB per al 90 per 100 dels casos
7.3.

ENREGISTRAMENT DE LES MESURES
Una vegada omplert el format corresponent “Mesura de diafonia” per l’instal·lador amb els
mesures realitzades, el Responsable de la instal·lació visarà les mesures.

7.4.

PAUTA DE CONTROL
En cables nous no s’admetran valors per sota de 65 dB.

8.

MESURA DESEQUILIBRI CAPACITAT I CAPACITAT MÚTUA
L’objecte d’aquesta mesura és equilibrar els cables de coure, tipus quadret, atenent al paràmetre
capacitat, per millorar la qualitat de transmissió dels senyals.
D’acord amb la teoria general de camps electromagnètics, sempre que a l’espai existeixen “n”
conductors amb càrregues, es trobaran a un potencial amb respecte a terra, relacionades ambdues
magnituds per mitjà d’un paràmetre anomenat capacitat.
Els conductors d’un circuit telefònic, constitueixen les plaques d’un condensador, el dielèctric del
qual està format pel polietilè que envolta els conductors sent més gran la capacitat elèctrica entre
fils quant més petit és el gruix del dielèctric.
Les possibles desviacions de capacitat mútua de parells individuals, respecte del valor mitjà, són
degudes principalment a la seva relativa localització amb respecte a la pantalla, a variacions de
longitud per causa de les diferents passes de aparellat i cablejat, i a les variacions de les seves
dimensions (gruixos, diàmetres), així com els diferents graus d’estrenyiment que es produeixen a
les operacions de procés i fabricació del cable.
Els desequilibris més importants a un quadret són:



FÍSIC - FÍSIC
FANTASMA – FÍSIC 1
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FANTASMA – FÍSIC 2
FANTASMA – TERRA
FÍSIC 1 – TERRA
FÍSIC 2 – TERRA

Per a neutralitzar les capacitats, es transposen els quadrets quan es connexionen, de manera que
sigui possible associar capacitats elevades d’una secció amb capacitats baixes d’altra, eliminant
així les deficiències grans de capacitat que poguessin resultar d’una connexió capritxosa.
S’han de corregir les desviacions de capacitat i les capacitats mútues dels circuits de cada secció,
buscant la major uniformitat possible.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

L’operació de mesura tant per als desequilibris de capacitat com per a les capacitats mútues es
realitzarà amb el pont de desequilibris de capacitat. L’extrem llunyà quedarà perfectament aïllat i
l’extrem de mesura es posarà en curtcircuit tots els quadrets amb la pantalla i terra, connectant a
l’aparell el quadret a mesurar; un cop mesurat tornaran al curtcircuit, perquè el següent es mesuri
en les mateixes circumstàncies del primer.
Els límits admissibles de desequilibri de capacitat són:
TAULA I. Secció 1.830 m, en nanofarads (nf)
CIRCUITS

8.1.

MITJÀ

MÀXIM

FÍSIC – FÍSIC

20

60

FANTASMA – FÍSIC

20

60

FÍSIC – TERRA

200

500

FANTASMA – TERRA

500

1200

ENREGISTRAMENT DE LES MESURES
Aquestes mesures es registraran als formats:




8.2.

Registre de desequilibri de la capacitat.
Desviacions de capacitat mútua amb empalmes punts de carrega.
Selecció de capacitats mútues.

PAUTA DE CONTROL
NOTA: En cas que els desequilibris calculats siguin superiors als admissibles, queda a criteri
de la propietat el vist i plau o si han de ser rebaixats.
No obstant, no seran admesos desequilibris de capacitat superiors a:



entre parells d’un quadret: 200 x L x 500 pF
entre parells i terra: 1500 x L x 500 pF

Sent L la longitud del cables mesurat.
9.

MESURES DE SEGURETAT
Els riscos típics inherents a aquest treball són els corresponents al procés de preparació de
l’empalmament i pelat de cables, com ara talls a les mans per l’ús de navalles, tisores i cobertes
metàl·liques dels cables. Per tot això, es fa obligatori l’ús de guants de treball.
Existeix el risc d’exposició a contactes elèctrics el qual haurem d’evitar, allunyant-nos el màxim
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possible, interposant obstacles i recobrint les parts actives. L’equip es posarà a terra sempre que
sigui possible.
Per tot això, es fa obligatori l’ús de guants de treball, botes de seguretat. A vies de circulació es
farà servir roba d’alta visibilitat (EN-471).
Sempre s’atendrà a les normes de seguretat pròpies dels diferents llocs de treballs, com ara rases,
pals indicadors, vies de circulació, espais confinats, treballs en alçada, etc.
10. GESTIÓ AMBIENTAL
Tots els residus generats seran portats a reciclar selectivament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

11. ANNEXOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Format “Característica atenuació-freqüència” (BF).
Format “Característica impedància-freqüència” (BF).
Format “Soroll”.
Format “Mesura de diafonia”.
Format “Registre de desequilibri de capacitat”.
Format “Desviacions de capacitat mútua amb empalmes punts de carrega”.
Format "Selecció de capacitats mútues”.
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MESURES DE TRANSMISSIÓ EN CABLES DE COMUNICACIONS
MESURAT PER (NOM TREBALLADOR):
EMPRESA:

DATA:

TRAM:

N/REF:

TRAJECTE:

LONGITUD REAL EN Km:

TIPUS DE CABLE:

TEMPS:

APARELL UTILITZAT:
MESURA REALITZADA DES DE:

A

CARACTERÍSTICA ATENUACIÓ-FREQÜÈNCIA (BF)
QUADRET

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

FREQÜÈNCIA
Hz

PARELL 1
ATENUACIÓ

QUADRET
PARELL 2

At/Km

ATENUACIÓ

At/Km

PARELL 1
ATENUACIÓ

PARELL 2
At/Km

ATENUACIÓ

At/Km

200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
(Instruccions per omplir l’imprès a la pàgina següent)
Observacions:
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1.

INSTRUCCIONS
PER
FREQÜÈNCIA” (BF)

OMPLIR

L’IMPRÈS

“CARACTERÍSTIQUES

ATENUACIÓ-

El “tipus de cable” s’expressarà així: escriure’m N, sent N el mínim de quadrets (N x 4 x 0,9).
A la columna “FREQÜÈNCIA Hz” figuren els valors de freqüència als quals s’han de fer les
mesures d’atenuació. En el cas d’existir sots (corbes no uniforme) es faran mesures en valors de
freqüència intermedis fins a obtenir els valors màxims i mínims de la corba.
A les columnes d’”ATENUACIÓ” s’anotaran els resultats de les mesures segons l’operació
següent:
Atenuació = (Nivell d’emissió) – (Nivell de recepció).
S’ha d’anar amb compte amb els signes dels nivells que mesurem.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

A la casella d’”Atenuació quilomètrica” es col·loca el resultat de dividir l’atenuació obtinguda per la
longitud del circuit en quilòmetres.
At / Km 

2.

Atenuació
Longitud en Km

INSTRUCCIONS PER REALITZAR LA MESURA
La impedància al Generador i al Receptor ha de posar-se en els valors més aproximats possibles
a la impedància característica del circuit que es mesura.
Com a valors mitjans d’impedància característica en un cable per a baixa freqüència es poden
considerar els següents:

 Cable pupinitzat: Zc=1.200 Ω
 Cable no pupinitzat: Zc=400 Ω
MESURES EN FINAL
En un extrem es col·loca un Generador amb un nivell de sortida adequat (normalment 0 dbm) i
una freqüència determinada i en l’altre extrem es col·loca un Receptor, en el qual es mesura el
nivell de recepció a aquesta freqüència. L’esquema pràctic és el següent:

MESURES EN DERIVACIÓ
En aquest cas, el circuit no se secciona. Es col·loca l’aparell de mesura (receptor) en derivació.
S’ha de tenir la precaució de col·locar la resistència interna del receptor en un valor molt més
gran que la impedància característica del circuit, normalment 5 K Ω.
R: >>>> Zc

DOCUMENT 3. Plecs de Prescripcions

ET. Annexos 

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

11

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Consorci d’Aigües de Tarragona

L’esquema pràctic és el següent:

3.
OBSERVACIONS
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MESURES DE TRANSMISSIÓ EN CABLES DE COMUNICACIONS
MESURAT PER (NOM TREBALLADOR):
EMPRESA:

DATA:

TRAM:

N/REF:

TRAJECTE:

LONGITUD REAL EN Km:

TIPUS DE CABLE:

TEMPS:

APARELL UTILITZAT:
MESURA REALITZADA DES DE:

A

CARACTERÍSTICA IMPEDÀNCIA-FREQÜÈNCIA (BF)
FREQÜÈNCIA
Hz

QUADRET
PARELL 1

PARELL 2

QUADRET
PARELL 1

QUADRET

PARELL 2

PARELL 1

PARELL 2

QUADRET
PARELL 1

PARELL 2

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Mesures en ohms
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
(Instruccions per omplir l’imprès a la pàgina següent)
Observacions:
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1.

INSTRUCCIONS PER OMPLIR L’IMPRÈS “CARACTERÍSTICA IMPEDÀNCIA-FREQÜÈNCIA”
(BF)
El “tipus de cable” s’expressarà així: escriure’m N, sent N el mínim de quadrets (N x 4 x 0,9).
A la columna “FREQÜÈNCIA Hz” figuren els valors de freqüència als quals s’han de fer les
mesures d’impedància. En el cas d’existir sots (corbes no uniforme) a la corba d’impedànciafreqüència, es faran mesures en valors de freqüència intermedis fins a obtenir els valors màxims i
mínims de la corba.
A les columnes de quadret i a la del parell corresponent s’anotaran els valors d’impedància
mesurats en Ohms per a cada freqüència.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

2.

INSTRUCCIONS PER REALITZAR LA MESURA
Tant al Generador com al Receptor ha de posar-se en els valor de la seva resistència segons
especificacions.
Com a valors mitjans d’impedància característica en un cable per a baixa freqüència es poden
considerar els següents:

 Cable pupinitzat: Zc=1.200 Ω
 Cable no pupinitzat: Zc=400 Ω
L’aparell de mesura es col·loca en un extrem i en l’altre extrem es tanca el circuit amb una
resistència de valor igual a la impedància característica del circuit.
L’esquema pràctic és el següent:

També es pot trobar aquest valor fent dues mesures: en curtcircuit i en circuit tancat i un senzill
càlcul.
L’esquema pràctic és el següent:

i fent aquest càlcul:

Zc  Zcc x Zca
3.

(Zca i Zcc mesurats a la mateixa freqüència)

OBSERVACIONS
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MESURES DE TRANSMISSIÓ EN CABLES DE
COMUNICACIONS
MESURAT PER (NOM TREBALLADOR):
EMPRESA:
TRAM:

DATA:
N/REF:

TRAJECTE:

LONGITUD REAL EN Km:

TIPUS DE CABLE:

TEMPS:

APARELL UTILITZAT:
MESURA REALITZADA DES DE:

A

SOROLL

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

QUADRET

PARELL NÚM.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NIVELL PSOF.
dB

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

QUADRET

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NIVELL PSOF.
dB

PARELL NÚM.
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

1
2

OBSERVACIONS:
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MESURES DE TRANSMISSIÓ EN CABLES DE
COMUNICACIONS
MESURAT PER (NOM TREBALLADOR):
EMPRESA:
TRAM:

DATA:
N/REF:

TRAJECTE:

LONGITUD REAL EN Km:

TIPUS DE CABLE:

TEMPS:

APARELL UTILITZAT:
MESURA REALITZADA DES DE:

A
MESURA DE DIAFONIA

ATENUACIÓ DE PARADIAFONIA
TELEDIAFONIA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

COMBINACIÓ
DE PARELLS?

FREQÜÈNCIA
Hz

RELACIÓ DE
MESURA
Db

C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____

COMBINACIÓ
DE PARELLS?

FREQÜÈNCIA
Hz

MESURA
dB

C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____
C____ P____

(Instruccions per omplir l’imprès a la pàgina següent)

OBSERVACIONS:
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1.

INSTRUCCIONS PER OMPLIR L’IMPRÈS “MESURA DE DIAFONIA”
El “tipus de cable” s’expressarà així: escriure’m N, sent N el mínim de quadrets (N x 4 x 0,9).
A la columna “COMBINACIÓ DE PARELLS” s’anotaran els parells de cada quadret entre els quals
es realitza la mesura de diafonia.
La mesura de diafonia es calcularà restant al nivell emès pel Generador, el nivell rebut pel
Mesurador de Nivell i s’anotarà a la casella “mesura dB”.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

A la columna “FREQÜÈNCIA Hz” han d’anotar-se els valors de les freqüències als quals es fa la
mesura. S’ha de prendre la freqüència a la qual la diafonia és superior, o sigui, a la qual l’atenuació
de diafonia és inferior. Això succeeix a la freqüència més alta de la banda (a BF per a cables sense
pupinitzar a 3,4 KHz).
Als cables pupinitzats la corba d’atenuació de diafonia no és uniforme i per tant, es busca la
freqüència per a la qual la diafonia és més gran.
A la columna de “MESURA EN dB” s’anotarà el resultat de les mesures segons les operacions
següents:




2.

Atenuació de Paradiafonia = Nivell emès pel Generador – Nivell emès al mesurador de
Nivell
Relació telediafònica =
Nivell de recepció al circuit pertorbador – Nivell de recepció al
circuit pertorbat

INSTRUCCIONS PER REALITZAR LA MESURA
S’ha de tenir en compte que la resistència interna dels aparells (Generador i Receptor) ha de ser
igual a la impedància del circuit:
Ri = Zc
La impedància característica d’un cable en baixa freqüència és:



2.1.

Cable pupinitzat: Zc=1.200 Ω
Cable no pupinitzat (per a BF): Zc=400 Ω

ATENUACIÓ DE PARADIAFONIA
El muntatge pràctic és el següent:

Sent:

Ne: nivell d’emissió del Generador
Nr: nivell de recepció del Receptor
Atenuació de paradiafonia: Ne – Nr
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2.2.

RELACIÓ DE TELEDIAFONIA
L’esquema pràctic és el següent:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Sent:

Ne: nivell d’emissió del Generador
Nr: nivell de recepció en el circuit pertorbador
Nr’: nivell de recepció mesurat en el circuit pertorbat
Relació telediafonia: Nr – Nr’

La paradiafonia s’ha de mesurar des dels dos extrems i la relació de telediafonia només des d’un
d’ells.

3.

OBSERVACIONS
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MESURES DE TRANSMISSIÓ EN CABLES DE COMUNICACIONS
MESURAT PER (NOM TREBALLADOR):
EMPRESA:
TRAM:

DATA:
N/REF:

TRAJECTE:

LONGITUD REAL EN Km:

TIPUS DE CABLE:

TEMPS:

APARELL UTILITZAT:
MESURA REALITZADA DES DE:

A

REGISTRE DE DESEQUILIBRI DE CAPACITAT
COSTAT DE:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

QUADRET
NÚM.

Fan a Lats.
Lat. a Lat.

Fan a Lats.
Lat. a Lat.

QUADRETS SELECCIONATS
ESQUEMA
EMPALMAMENTS

Fan a Lats.
Lat. a Lat.

Fan a Lats.
Lat. a Lat.

QUADRET
NÚM.

CÀLCULS
Fan a Lats.
Lat. a Lat.

Fan a Lats.
Lat. a Lat.

COSTAT DE:
Fan a Lats.
Lat. a Lat.

Fan a Lats.
Lat. a Lat.

QUADRET
NÚM.

1

2

3

4

5

OBSERVACIONS:
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1. AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CAPITOL 1 ENDERROCS I OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 1.1 ENDERROCS I NETEJA PARCEL·LA
K21B3011

m

Arrencada reixa metàl·lica, mitjans manuals, càrrega manual

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Tot
inclòs.
Reix a

1

31,000

31,000
31,000

G22D3011

m2 Esbrossada terreny amplada superior a 2m, amb mitjans mecànics,

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (a qualsevol distància). Tot inclòs.
Superficie parcel·la

1

770,000

770,000
770,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G21R11A5

u

Tala directa arbre 6-10m; arrencant soca; aplec, càrrega i trans

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (a qualsevol
distància). Tot inclòs.
Arbres

7

7,000
7,000

G2R6423A

m3 Càrrega mecànica residus inerts o no especials a instal.lació de

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, a qualsevol distància. Tot inclòs.
Reix a

1,2

32,000

0,050

2,000

3,840
3,840

G2RA73G1

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Tot inclòs.
Reix a

1,2

32,000

0,050

2,000

3,840
3,840
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

SUBCAPITOL 1.2 MOVIMENT DE TERRES
E2213422

m3 Excavació per rebaix, tot tipus de terreny, pala excavadora, càr

Excavació per rebaix, tot tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió. Tot inclòs.
Dipòsit - Rebaix

1

590,000

1,000

2,700

1.593,000

Caseta - Arqueta

1

3,850

3,600

4,150

57,519
1.650,519

G242B03A

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
Volum ex cav ació
Esponjament

1

1.650,519

1.650,519

0,2

1.650,519

330,104
1.980,623

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G2243011

m2 Repàs i piconatge esplanada, mitjans mecànics, 95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.
Dipòsit - Rebaix

1

590,000

1,000

590,000

Caseta - Arqueta

1

3,850

3,600

13,860
603,860
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CAPITOL 2 ESTRUCTURES
SUBCAPITOL 2.1 PARCEL·LA
E222142A

m3 Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.
Tanca Perimetral

1

56,000

0,500

0,500

14,000
14,000

G242B03A

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
Volum ex cav ació
Esponjament

1

14,000

14,000

0,2

14,000

2,800
16,800

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G2242111

m2 Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM. Tot inclòs.
Tanca Perimetral

1

56,000

0,500

28,000
28,000

G3Z112P1

m2 Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i
material.
Tanca Perimetral

1

56,000

0,500

28,000
28,000

G4BC4100

kg Armadura per element estructural B500SD en barres corrugades, di

Armadura per element estructural S500SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Elements estructurals composats per llosa de fonamentació, murs de contenció i sabata correguda. Tot inclòs.
Tanca Perimetral

25

56,000

0,500

0,500

350,000
350,000

G45C18H4

m3 Formigó per element estructural, HA-25/B/20/IIa, abocat bomba.

Formigó per element estructural (llosa, mur de contenció i sabata correguda), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.
Tanca Perimetral

1

56,000

0,500

0,500

14,000
14,000

F6188A6K

m2 Paret 30cm, h<=1m, bloc foradat llis 400x200x300mm gris cara vis

Paret de gruix 30 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300 mm,
gris de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb
filler calcari 1:2:10, reomplert amb HM-20. Inclou fonamentació de formigó. Totalment acabat i executat.
Tanca Perimetral

1

56,000

0,600

33,600
33,600

F6A19405

m

Reixat acer h=1,6 m, tela metàl·lica torsió simple, galvanitzat,

Reixat d'acer d'alçària 1,6 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3
m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. Totalment acabada i instal·lada.
Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.
Tanca Perimetral

1

56,000

56,000
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

56,000

SUBCAPITOL 2.2 ESTRUCTURA DIPÒSIT
E222142A

m3 Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.
Dipòsit - Sabates Centrals

4

5,100

1,000

0,250

5,100

Dipòsit - Sota parets perimetrals

1

292,000

1,000

0,650

189,800
194,900

G242B03A

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
Volum ex cav ació

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Esponjament

1

194,900

194,900

0,2

194,900

38,980
233,880

G2242111

m2 Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM. Tot inclòs.
Dipòsit - Sabates Centrals

4

5,100

1,000

20,400

Dipòsit - Sota parets perimetrals

1

292,000

1,000

292,000
312,400

G3Z112P1

m2 Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i
material.
Fonamentació dipòsit

1

492,000

1,000

492,000
492,000

G4DC1D00

m2 Muntatge i desmuntatge encofrat, h<=3m, tauler.

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.
Biga seient

2

92,000

0,300

55,200
55,200

ENCWASTOP

m

Encofrat de 25 cm de tauler de pi amb junta Waterstop V-20 de Si

Encofrat de 25 cm amb armadura passant més junta Waterstop V-20 de SIKA o similar. Muntatge i
desmuntatge d'encofrat de llistons/tauler de fusta de pi; permetent el pas de l'armadura de la llosa i la
junta Waterstop de la marca SIKA o similar. Inclou tota la mà d'obra, maquinària i tot el material.
Dipòsit Llosa Central

1

61,500

61,500
61,500

G3CB4100

kg Armadura per a lloses i sabates de fonamentació, barres corrugad

Armadura per a lloses i sabates de fonamentació en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou muntatge i material de muntatge. Tot inclòs.
Dipòsit - Fonamentació

1,1 17.625,000

19.387,500
19.387,500

G3C51AH4

m3 Formigó per a lloses i sabates de fonamentació, HA-30/P/20/IV, b

Formigó per a lloses i sabates de fonamentació, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ
Dipòsit - Fonamentació

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA
1

224,000

1,000

1,000

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

224,000
224,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P10

u

Dipòsit prefabricat rectangular SR6, de 2015m3 útils amb coberta

Dipòsit prefabricat rectangular SR6, de 2.239 m3 totals i de 2.015m3 útils, amb coberta i semisoterrat;
dimensions interiors de 28x16 m2; dimensions llosa fonamentació de 28,56x16,56 m2; altura lliure interior del dipòsit de 5,05m. Les parets del dipòsit estan composades per 44 panells de mur exterior de
5,65 m d’altura per 2m d’ample; i espessor de 16 cm en la part superior i de 40cm en la part inferior
del panell; prefabricats amb HP-40/F/13/IV; amb juntes verticals injectades amb formigó líquid de 10
atm. Panells de cantonada en angle recte articulats entre si mitjançant perns. Disseny complint els requisits de la norma UNE EN 1992:3-2011 per a classe d’estanqueïtat 2. La coberta està composada
per 28 panells en HP-40/F/13/IV, formant dos faldons amb carener segons l’eix major del dipòsit. La
coberta es sustenta sobre pòrtic prefabricat de recolzament segons l’eix major del dipòsit format per 6
pilars de 4,56 m d’altura, de 40x40 cm de secció i doble mènsula al cap del pilar; i 5 jàsseres prefabricades de 5,05 m de longitud i secció 50x40 cm; formigó HP-40/F/13/IV. Inclou càrrega i transport
fins la parcel•la; muntatge segons especificacions del prefabricat; incloent material i ma d’obra per a
les juntes per cordó de massilla de poliuretà; perns expansius i roscats; unions amb lechada BETTOR PCI; dues mans de pintura Sika TOP SEAL 107; morters sense retracció per a les peces de
coberta; etc. Inclou ajudes per formació de passamurs i forats d'entrades i sortides. Tot inclòs.
Dipòsit

1

1,000
1,000

SUBCAPITOL 2.3 ELEMENTS ACCESSORIS DIPÒSIT
E8B271E3

m2 Pintat parament formigó, pintura anticarbonatació tixotròpica i

Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en
tres capes. Color a triar per la D.F. per minimitzar l'impacte visual amb l'entorn. Tot inclòs.
Parets perimetre

1

89,300

5,880

525,084
525,084

E7216CK3

m2 Membrana GA-1, làmina, 6.6kg/m2, LBM(SBS)-50/G-FP-150g/m2, acaba

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6.6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura
FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida amb oxiasfalt OA 90/40,
prèvia imprimació. Inclòs unions de punts singulars amb els extractors, tapa entrada dipòsit, etc. Tot
inclòs.
Coberta

1

28,550

16,550

472,503
472,503

EEM37111

u

Extractor d'aire estàtic per a ventilació de 50m3/h

Subministrament i col·locació d'extractor d'aire estàtic per a ventilació, amb suplement al coll, capaç
de renovar un cabal d'aire de 50 m3/h. Totalment instal·lat, inclós proves de funcionament i cal·librat.
Ex tractors

6

6,000
6,000

KADTU001

u

Trapa practicable eix horitzontal acer galvanitzat 3 mm, 80x80cm

Subministrament i col·locació de trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat antilliscant de 3 mm, per a un buit d'obra de 80x80 cm. Inclòs suplement amb gero arrebossat, bastiment, puny, agafadors, tornilleria i part proporcional de peces especials. Tot inclòs i instal·lat.
Trapa

1

1,000
1,000
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CODI

DESCRIPCIÓ

P19

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior sense prot

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 sense protecció de seguretat, per a una alçada màxima
de 4 metres, exterior, fixada mecànicament a parament vertical cada menys de 2 metres d'altura; i,
fixada a solera i coberta. L'escala estarà formada per dos perfils UPN50 amb graons cada menys de
30 cm i més de 23 cm. Tindrà una portella de seguretat amb molla, segons especificacions del CAT.
Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.
Escala Ex terior

1

3,000

3,000
3,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P20

m

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 interior amb protec

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 interior amb protecció de seguretat, per a una alçada de
5 metres, fixada mecànicament a parament vertical cada menys de 2 metres d'altura; i, fixada a fonament i coberta. L'escala estarà formada per dos perfils d'acer inoxidable amb graons cada menys
de 30 cm i més de 23 cm, segons especificacions del CAT. S'instal·larà linea de vida en inoxidable
ja que hi ha contacte amb l'aigua i ánodes de sacrifici de magnesi cada 2 m lineals d'escala, segons
especificacions del CAT. Inclou escala de seguretat exterior per accés per l'entrada d'home. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.
Escala Interior

1

5,000

5,000
5,000

P21

m

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una al

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una altura mínima d'un metre, amb perfileria circular de diàmetre 50mm, barra horitzontal intermitja de diàmetre 50mm i entornpeu de 150x5
mm, fixada mecànicament a la coberta cada 1,5 m amb perfil de diàmetre de 50 mm, segons especificacions del CAT. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.
Tram Barana

1

20,000

20,000
20,000

P22

u

Línia d'anclatge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense a

Subministre i instal·lació de línia d'anclatge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de
caigudes, de 30m de longitud, classe C, composada per 2 anclatges terminals d'aleació d'alumini
L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 anclatge intermitg d'acero inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable flexible d'acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diàmetro,
composat per 7 cordones de 19 hilos; 1 poste tensor de caixa oberta, con ull en un extrem i forquilla
a l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per cabos; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclou fixacions per a la subjecció dels components de la línia d'anclatge al suport.
Diposit

4

4,000
4,000

P23

u

Desinfecció del dipòsit de regulació, segons Decret 130/2003 i t

Desinfecció del dipòsit de regulació, segons Decret 130/2003 i totes les canonades instal·lades a l'obra. Tot inclòs.
Desinfecció

1

1,000
1,000
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PARCIALS
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SUBCAPITOL 2.4 CASETA CLORACIÓ I DISTRIBUCIÓ
E222142A

m3 Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.
Caseta - Sabata correguda

1

14,500

0,500

0,400

2,900

Caseta - Solera Cloració

1

7,400

1,000

0,350

2,590

Caseta - Entrada mecanismes
hidràulics

1

2,400

1,000

0,350

0,840

6,330
G242B03A

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
Volum ex cav ació

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Esponjament

1

6,330

6,330

0,2

6,330

1,266
7,596

G2242111

m2 Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM. Tot inclòs.
Caseta - Sabata correguda

1

14,500

0,500

7,250

Caseta - Solera Cloració

1

7,400

1,000

7,400

Caseta - Entrada mecanismes
hidràulics

1

2,400

1,000

2,400

17,050
G3Z112P1

m2 Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i
material.
Caseta

1

6,000

4,700

28,200
28,200

F931201F

m3 Base tot-u artificial, estesa i piconatge al 95% PM

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. Tot inclòs.
Caseta

1

6,000

4,700

28,200
28,200

G4DC1D00

m2 Muntatge i desmuntatge encofrat, h<=3m, tauler.

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.
Caseta - Arqueta Llosa

1

14,900

0,400

5,960

Caseta - Sabates Corregudes

2

15,000

0,400

12,000
17,960

G4DC2D00

m2 Muntatge i desmuntatge encofrat per a llosa i murs de contenció,

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses i murs de contenció, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi. Tot inclòs.
Caseta - Mur Arqueta

2

14,900

3,700

110,260
110,260
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DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

G4BCMAGG

m2 Armadura per llosa AP500SD, malla electrosoldada de barres corru

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou material i mà d'obra per muntatge. Tot inclòs.
Caseta - Solera Cloració

1,1

7,400

1,000

8,140

Caseta - Entrada mecanismes
hidràulics

1,1

2,400

1,000

2,640

10,780
G4BC4100

kg Armadura per element estructural B500SD en barres corrugades, di

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Armadura per element estructural S500SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Elements estructurals composats per llosa de fonamentació, murs de contenció i sabata correguda. Tot inclòs.
Caseta - Arqueta

1,1

1.312,000

1.443,200

Caseta - Sabata correguda

1,1

160,000

176,000
1.619,200

G45C18H4

m3 Formigó per element estructural, HA-25/B/20/IIa, abocat bomba.

Formigó per element estructural (llosa, mur de contenció i sabata correguda), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.
Caseta - Arqueta

1

17,020

1,000

1,000

17,020

Caseta - Sabata correguda

1

14,500

0,500

0,300

2,175

Caseta - Solera Cloració

1

7,400

1,000

0,150

1,110

Caseta - Solera Entrada mecanismes
hidràulics

1

2,400

1,000

0,150

0,360

20,665
E7J512E0

m

Segellat junt obra, 20mm x 30mm, junt expansiva amb aigua benton

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu
en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, previ tall de junt. Tot inclòs, completament
acabat.
Caseta

1

21,400

1,000

21,400
21,400

F6188J7T

m2 Paret 30cm, i altura <=2.5m, bloc foradat llis 400x200x300mm de

Paret de gruix 30 cm i alçària <= 2.5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300
mm, de color blanc de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment
blanc de ram de paleta 1:1:7. Inclou tot el material i mà d'obra necessaria per a la bona execució de
les parets de la caseta. Tot inclòs.
Paret Longitudinal

2

6,000

3,740

44,880

Paret Transv ersal

2

4,700

3,740

35,156
80,036

EDA01002

ml Llinda estructura amb peça en U 15x20x25 cm, armada i formigonad

Subministre i col·locació de llinda estructural a base de peça en U llisa de 15x20x25 cm de morter
de ciment gris de cares vistes, col·locada amb morter de ciment 1:6, armada amb 4 rodons del 12 i
estreps 6 mm cada 25 cm i formigonada, amb formigó HA-25/B/25/IIa. Tot inclòs i executat.
Porta

2

2,600

5,200

Finestra

4

1,500

6,000
11,200
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CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

E4LEU010CAS

m2 Forjat 11.7 de Pujol de 25+5 cm, amb biguetes de formigó pretens

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

Sostre format per forjat unidireccional tipus 11.7 de Pujol o similar format per biguetes amb una distància d'intereixos de 70 cm amb un gruix total de 25+5 cm, inclosos negatius i malla 20x20 DN 6mm
de repartiment, capa de compressió de HA-25, per un moment flector últim de 3.500 kg·m/ml, (sense
majorar), inclòs formació de pendents, segons detall de plànols. Tot inclòs, completament acabat.
Sostre

1

6,000

4,700

28,200
28,200

EDA01003

ml Cèrcol 30x30 cm de formigó HA-25 armat.

Cèrcol de 30x30 cm de formigó HA-25, armat amb armadura de 4 rodons diametre 12 i estreps diàmetre 6 mm cada 20 cm. Tot inclòs, completament acabat.
Paret Longitudinal

2

6,000

12,000

Paret Transv ersal

2

4,700

9,400
21,400

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G711H664

m2 Membrana PA-2,7.7kg/m2,2làm.,LBM(SBS)-24-FV-60g/m2,adh.oxiasfalt

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7.7 kg/m2 de dues
làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació. Tot inclòs.
Sostre

1

6,000

4,700

28,200
28,200

F618GG06A

u

Porta de ferro galvanitzat sobre bastiment base de dues fulles,

Subministre i col·locació de porta doble de ferro galvanitzat, 2100x1800 mm, col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batent. Inclòs bastiment, accessoris, pany de tancament normalitzat
per companyia i pintat de la mateixa amb una mà d'imprimació per galvanitzat i dues mans de pintura
plàstica per exteriors. Tot inclòs.
Porta

2

2,000
2,000

F618GG05

m2 Finestra a base de peces prefabricades de formigó.

Subministre i col·locació de finestra formada a base de 3 peces prefabricades de formigó amb lames
horitzontals, de 6 cm de gruix, tipus SAS ó similar, amb lamel·les fixes horitzontals i espais per ventilació, col·locada amb morter mixt 1:6. Tot inclòs.
Finestra

4

1,000

0,500

2,000
2,000

E61B6111

m2 Envà tancament 70mm, bloc formigó cel·lular, encadellat, 625x500

Envà per a tancament de gruix 7 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x500x70 mm i densitat 550 kg/m3, per a revestir,
col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2. Tot inclòs i acabat.
Env à caseta

1

4,300

3,150

13,545
13,545
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CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

SUBCAPITOL 2.5 ELEMENTS ACCESSORIS CASETA
EM31U006

u

Extintor automàtic pols seca, ABC, 6kg, eficàcia 27A-183B/C, man

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.
Cambra cloració

1

1,000

Cambra mecanismes

1

1,000
2,000

P27

u

Ternal

Subministre i col·locació deperfil HEB 220 de 5 m de longitud encastada a parets caseta i ternal per
una càrrega màxima de 350 kg, a una alçada de 2,7 m. Tracció i elevació manual. Inclòs accesoris.
Totalment col·locat provat i en condicions de funcionament.
Ternal

1

1,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

1,000
P28

u

Carro per ternal

Subministre i col·locació de carro per ternal per càrrega màxima de 350 kg. Inclòs accesoris, totalment col·locat, provat i en condicions de funcionament.
Carro

1

1,000
1,000

E82C2M3J

m2 Enrajolat vertical interior, h>3m, gres porcel·lànic premsat pol

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit,
grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Tot inclòs i acabat.
Parets longitudinals

2

4,300

3,150

27,090

Parets transv ersals

2

2,150

3,150

13,545

Porta

-1

2,100

-3,990

Finestres

-2

0,500

-1,000

1,900
1,000

35,645
P21

m

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una al

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una altura mínima d'un metre, amb perfileria circular de diàmetre 50mm, barra horitzontal intermitja de diàmetre 50mm i entornpeu de 150x5
mm, fixada mecànicament a la coberta cada 1,5 m amb perfil de diàmetre de 50 mm, segons especificacions del CAT. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.
Tram Barana

1

3,350

3,350
3,350

P29

u

Acabats interiors i exteriors caseta

Revestiment i pavimentació interior de caseta així com acabats interiors i exteriors, pintat exterior i interior, baixant pluvials i desguàs en cadascuna de les sales (cloració i arqueta mecanismes) connectats a descàrreda del dipòsit, instal·lació necessària per a la connexió de la dutxa renta-ulls des del
dipòsit nou i altres instal·lacions necessàries. Inclou escala de baixada a l'arqueta de la caseta. Inclou tot el material, maquinària i mà d'obra per deixar la caseta totalment acabada.
Caseta

1

1,000
1,000

P30

u

P.A. Ampliació i adeqüació nova potència

Partida alçada a justificar per l'ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i protecció pre adequació a la nova instal·lació.
Adeqüació

1

1,000
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DESCRIPCIÓ
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PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000
P31

M

Línea elèctrica, amb cable de coure designació UNE 0,6/1kV, de 4

Subministre i instal·lació de línia eléctrica, amb cable de coure designació UNE 0,6/1 KV, de 4x10
mm2, de secció amb tub PVC rígid de 40 mm col·locat sobre paret amb p.p d'accessoris.
Linia general alimentació

1

10,000

10,000
10,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P32

u

Instal·lació elèctrica interior i exterior de la caseta de mecan

Instal·lació elèctrica complerta caseta format per 6 llumeneres estanques fluorescents interiors IP-65
2x36 W, endolls estancs IP-65, 1 llumenera per exteriors amb làmpada de 70 W, preses de tensió, 2
llumenera d'emergència estanca de 300 lumens, interruptors estancs IP65, 6 endolls estancs IP65,
III+N+TT, connexions entre brides i estructures metàl·liques amb trams flexibles de conductor de
CU aïllar d'1X16 mm2 i connexió a col·lector de terra, alimentació a sistema de sondes de nivell, cablejat total de la instal·lació amb cable de CU designació RV 0,6/1kV i tub de PVC rígid segons plànols i esquemes elèctrics. Inclou la caixa general de protecció de polièster reforçat, IP-65, amb borns
bimetàl·lics, bases i fusibles, segons esquema i muntada superficialment al interior d'armari, inclòs
sòcol d'obra de fàbrica i armari prefabricat de formigó amb pany i clau normalitzats per companyia.
Inclou caixa de mesura i protecció (Connexió de Servei i Medició), situada a la paret de la caseta,
amb mòduls doble aïllament, col·locats a paret d'obra de fàbrica, i a l'interior d'armari de poliester-fibra
de vidre, per 6,92 kW de potència a contractar, amb fusibles, equip de mesura multifunció. Inclou
quadre de protecció general de l'instal·lació, amb interruptor de control de potència (ICP) III+N+TT de
40 A i (IGA) interruptor general automàtic III+N+TT de 40 A a l'interior d'armari metàl·lic o de fibra de
vidre a paret de la caseta d'obra de fàbrica. Tot inclòs, completament acabat.
Caseta

1

1,000
1,000
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CAPITOL 3 MECANISMES HIDRÀULICS
SUBCAPITOL 3.1 CANONADES I ARQUETES
G2225123

m3 Excavació rasa a qualsevol fondària, amplada <=1m, en qualsevol

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i qualsevol fondària, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, amb retroexcavadora, martell trencador i càrrega mecànica del material excavat. Tot inclòs.
Gilet IV

1

61,000

1,000

2,000

122,000

Gilet II

1

45,000

1,000

2,000

90,000

CAT

1

57,000

1,000

2,000

114,000

Descàrrega

1

5,000

1,000

2,000

10,000

Sortida a Dipòsit Vell

1

5,000

1,000

2,000

10,000

Sortida a Municipi

1

5,000

1,000

2,000

10,000

Sortida a dipòsit v ell

1

11,000

1,000

3,500

38,500

Sortida a municipi

1

11,000

1,000

3,500

38,500

Sobreeix idor i Descàrrega

1

5,000

1,000

3,500

17,500
450,500

G242B03A

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
Volum ex cav ació
Esponjament

1

450,500

450,500

0,2

450,500

90,100
540,600

G2242111

m2 Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM. Tot inclòs.
Gilet IV

1

61,000

1,000

61,000

Gilet II

1

45,000

1,000

45,000

CAT

1

57,000

1,000

57,000

Descàrrega

1

5,000

1,000

5,000

Sortida a Dipòsit Vell

1

5,000

1,000

5,000

Sortida a Municipi

1

5,000

1,000

5,000

Sortida a dipòsit v ell

1

11,000

1,000

11,000

Sortida a municipi

1

11,000

1,000

11,000

Sobreeix idor i Descàrrega

1

5,000

1,000

5,000
205,000

G228A60F

m3 Rebliment i piconatge rasa, amplada 0,6-1,5m, material adequat e

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM. Tot inclòs.
Gilet IV

1

61,000

1,000

1,700

103,700

Gilet II

1

45,000

1,000

1,700

76,500

CAT

1

57,000

1,000

1,700

96,900

Descàrrega

1

5,000

1,000

1,700

8,500

Sortida a Dipòsit Vell

1

5,000

1,000

1,700

8,500

Sortida a Municipi

1

5,000

1,000

1,700

8,500

Sortida a dipòsit v ell

1

11,000

1,000

3,200

35,200

Sortida a municipi

1

11,000

1,000

3,200

35,200

Sobreeix idor i Descàrrega

1

5,000

1,000

3,200

16,000
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

389,000
F22011

m3 Sorra per a assentament i recobriment de canonades i conduccions

Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. Tot inclòs.
Gilet IV

1

61,000

1,000

0,300

18,300

Gilet II

1

45,000

1,000

0,300

13,500

CAT

1

57,000

1,000

0,300

17,100

Descàrrega

1

5,000

1,000

0,300

1,500

Sortida a Dipòsit Vell

1

5,000

1,000

0,300

1,500

Sortida a Municipi

1

5,000

1,000

0,300

1,500

Sortida a dipòsit v ell

1

11,000

1,000

0,300

3,300

Sortida a municipi

1

11,000

1,000

0,300

3,300

Sobreeix idor i Descàrrega

1

5,000

1,000

0,300

1,500

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

61,500
P33

u

Arqueta d'obra per allotjar els mecanismes d'entrada de 1x1 m2 i

Arqueta d'obra per allotjar mecanismes hidràulics. Dimensions interiors de 1m x 1m i altura superior
a 1 metre de fondària. Arqueta d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou arrebossat, lliscat, marc i tapa, segons plànols de detall. Inclou moviment de terres. Tot inclòs completamet acabat.
Gilet II

2

2,000

Gilet IV

2

2,000

Sortida a municipi

1

1,000

CAT

1

1,000
6,000

GFB1L625

m

Tub PE 100, DN=200mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, so

Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Tot inclòs.
Gilet IV

1,1

61,000

67,100

Sortida a dipòsit v ell

1,1

11,000

12,100

Sortida a municipi

1,1

11,000

12,100
91,300

GFB1J625

m

Tub PE 100, DN=160mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, so

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Tot inclòs.
Gilet II

1,1

45,000

49,500

Sobreeix idor i Descàrrega

1,1

5,000

5,500
55,000

GF11HD13

m

Tub acer estirat sense soldadura, 6", roscat, dificultat baix, c

Tub d'acer estirat sense soldadura, de 6" de mida de rosca (DN=150 mm), segons DIN 2448, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat fons rasa. Tot inclòs i instal·lat.
Descàrrega

1,1

6,000

6,600
6,600

GF11HD12

m

Tub acer estirat sense soldadura, 8", roscat, dificultat baix, c

Tub d'acer estirat sense soldadura, de 8" de mida de rosca (DN=150 mm), segons DIN 2448, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat fons rasa. Tot inclòs i instal·lat.
Sortida a Dipòsit Vell

1,1

5,000

5,500

Sortida a Municipi

1,1

5,000

5,500

CAT

1,1

57,000

62,700
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

73,700

SUBCAPITOL 3.2 ENTRADES GILET II I GILET IV
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació
i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.
Gilet II

1

1,000

Gilet IV

1

1,000
2,000

GF3A8385

u

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa. Tot inclòs, montat i provat.
Gilet IV

1

1,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

1,000
GF3A7375

u

Derivació fosa, DN=150mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 150 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa. Tot inclòs, montat i provat.
Gilet II

1

1,000
1,000

GN1216G4

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=200mm, PN=16bar, EN-GJS-

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.
Gilet IV

2

2,000
2,000

GN1216F4

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=150mm, PN=16bar, EN-GJS-

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.
Gilet II

2

2,000
2,000

GNZ116F4

u

Carret desmuntatge amb brides, acer estirat sense soldadura, EPD

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada.
Tot inclòs.
Gilet II

2

2,000
2,000

GNZ116G4

u

Carret desmuntatgea amb brides, acer estirat sense soldadura, EP

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada.
Tot inclòs.
Gilet IV

2

2,000

febrer de 2019
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,000
P34

u

Comptador DN 150 mm electromagnètic.

Comptador DN 150 mm electromagnètic amb connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada. Tot
instal·lat, provat. Tot inclòs.
Gilet II

1

1,000
1,000

GN1216G6

u

Comptador DN 200 mm electromagnètic.

Comptador DN 200 mm electromagnètic amb connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada. Tot
instal·lat, provat. Tot inclòs.
Gilet IV

1

1,000
1,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P35

u

Comptador d'aigua DN 200 mm

Comptador d'aigua per hèlix DN 200 mm i connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada. Tot
instal·lat, provat. Tot inclòs.
Gilet IV

1

1,000
1,000

P36

u

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 6"

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 6" amb 5 metres de canonada d'acer estirat en total sense soldadura DIN 2448 diàmetre 6", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3
DIN 2605 diàmetre 6" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre 6". Tot inclòs i instal·lat.
Gilet II

1

1,000
1,000

P37

u

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8"

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8" amb 5 metres en total de canonada d'acer estirat sense soldadura DIN 2448 diàmetre 8", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3
DIN 2605 diàmetre 8" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre 8". Tot inclòs i instal·lat.
Gilet IV

1

1,000
1,000
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

SUBCAPITOL 3.3 ENTRADA CAT
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació
i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.
CAT

1

1,000
1,000

GF3A8385

u

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa. Tot inclòs, montat i provat.
CAT

1

1,000
1,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P37

u

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8"

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8" amb 5 metres en total de canonada d'acer estirat sense soldadura DIN 2448 diàmetre 8", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3
DIN 2605 diàmetre 8" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre 8". Tot inclòs i instal·lat.
CAT

1

1,000
1,000

EFB14652

m

Tub PE100, DN=20mm, PN=16bar, connectat a pressió, superficial,

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 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 superficialment. Tot inclòs i instal·lat.
CAT

3,3

4,000

13,200
13,200

EFB14655

m

Tub PE 100, DN=20mm, PN=16bar, connectat a pressió, fons rasa, c

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 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. Tot inclòs i instal·lat.
CAT

3,3

57,000

188,100
188,100

GNZ115G5

u

Carret desmuntatge de la marca STENFLEX-VAG o similar, tipus KAT

Carret desmuntatge de la marca STENFLEX-VAG o similar, tipus KAT-048002, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal. Tot inclòs i instal·lada.
CAT

2

2,000
2,000

GN4216G7

u

Vàlvula papallona manual,marca AMVI o similar, Tipus GAMMA F71,

Vàlvula de papallona concèntrica manual segons norma UNE-EN 593, de la marca AMVI o similar. Tipus GAMMA F71, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal. Tot inclòs i instal·lada.
CAT

2

2,000
2,000
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

SUBCAPITOL 3.4 DESGÜÀS I SOBREEIXIDOR
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació
i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.
Descàrrega i sobreeix idor del dipòsit
nou a la descàrrega i sobr

1

1,000

1,000
GNZ116F4

u

Carret desmuntatge amb brides, acer estirat sense soldadura, EPD

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada.
Tot inclòs.
Sobreeix idor

1

1,000

Descàrrega

1

1,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

2,000
GN1216F4

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=150mm, PN=16bar, EN-GJS-

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.
Descàrrega

1

1,000
1,000

GF3A7375

u

Derivació fosa, DN=150mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 150 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa. Tot inclòs, montat i provat.
Sobreeix idor i Descàrrega

1

1,000
1,000

GF3A8375

u

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa. Tot inclòs.
Sobreeix idor i Descàrrega

1

1,000
1,000

P38

u

Sobreeixidor de 6" i accessoris

Canonada i accessoris per a sobreeixidor de 6" amb 5 metres de canonada d'acer estirat sense soldadura DIN 2448 diàmetre 4", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3 DIN 2605 diàmetre 4" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2448.N-3D diàmetre 4". Tot inclòs i instal·lat.
Sobreeix idor

1

1,000
1,000
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

SUBCAPITOL 3.5 SORTIDES
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació
i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.
Sortida del dipòsit v ell

1

1,000
1,000

GNZ115G4

u

Carret desmuntatge amb brides, d'acer estirat sense soldadura, E

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada.
Tot inclòs i instal·lat.
Sortida a Dipòsit Vell

1

1,000

Sortida a Municipi

1

1,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

2,000
GF21HD12

m

Carret estabilitzador de 8" amb dues brides

Tub d'acer estirat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 8" de mida de rosca (DN=200
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.
Tot inclòs i instal·lat.
Sortida a Dipòsit Vell

1

0,600

0,600

Sortida a Municipi

1

0,600

0,600

Sortida a Dipòsit Vell

1

0,400

0,400

Sortida a Municipi

1

0,400

0,400
2,000

GN1216G6

u

Comptador DN 200 mm electromagnètic.

Comptador DN 200 mm electromagnètic amb connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada. Tot
instal·lat, provat. Tot inclòs.
Sortida a Dipòsit Vell

1

1,000

Sortida a Municipi

1

1,000
2,000

GN1216G4

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=200mm, PN=16bar, EN-GJS-

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.
Sortida a Dipòsit Vell

1

1,000

Sortida a Municipi

1

1,000
2,000

GF1D4845

u

Brida exempta amb anella, DN=200mm, PN=16bar, acer ST-35, muntad

Brida exempta amb anella de 200 mm de DN i de 16 bar de PN, d'acer ST-35, muntada al tub i
col·locada al fons de la rasa. Tot inclòs i instal·lat.
Sortida a Municipi

1

1,000

Sortida a Dipòsit Vell

1

1,000
2,000

GF3A8385

u

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa. Tot inclòs, montat i provat.
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

Sortida a Municipi

1

1,000

Sortida a Dipòsit Vell

1

1,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,000
G21YB220

u

Perforació formigó armat passamur D<=200mm, g=20-30cm, broca dia

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable.
Passamurs connex ió entre dipòsits

1

1,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

1,000
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AMIDAMENTS
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CAPITOL 4 SISTEMA DE CLORACIÓ
P11

u

Cloració automàtica dipòsit

Sistema de cloració automàtica del dipòsit composada per una analitzador/controlador C-650/cloro;
una cèl·lula galvanitzada cloro lliure CG-CI2; un sensor de fluxe inductiu M-18; montatge en panell;
bomba dosificadora Cilit DP-8.8 Inex Dis; dipòsit polietileno cilindric 750 l; dipòsit de retenció
PP/PEHD de capacitat de 1000 litres; Cilit caña telescop C/S Nivel; i posada en marxa; inclosa 16
garrafes de 22 litres d'hipoclorit (352 litres) i el canon de reciclatge RAEE per garrafa. Tot insatl·lat, en
funcionament i acabat.
Sistema de cloració

1

1,000
1,000

P18

u

Sistema de recirculació

Instal·lació i muntatge d'equip de cloració amb recirculació. Inclou bomba CALPEDA NM 40/12 C/B
i quadre de control CPI-S-2-T3 2CV III-380. Inclou tot el material i mà d'obra per a la correcta instal·lació de la recirculació de l'equip de cloració. Tot inclòs.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Sistema de recirculació

1

1,000
1,000

P12

u

Fotómetre manual mesurador del clor lliure

Fotómetre manual mesurador del clor lliure, maletí, tipus HI-96701C o similar segons especificacios.
Fotòmetre

1

1,000
1,000

P13

u

Dutxa-Renta ulls d'emergència

Dutxa-Renta ulls d'emergència muntada sobre base de formigó amb doble comandament, ruixador i
recollidor de plàstic ABS. Totalment insatal·lada i en funcionament.
Dutx a caseta

1

1,000
1,000

P14

u

Senyals d'advertiment

Senyals d'advertiment i senyalització, ús obligatori d'ulleres, guants, extintor, renta-ulls, etc. Totalment acabat.
Seny als

1

1,000
1,000
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CAPITOL 5 MECANISMES DE TELECONTROL

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P39

u

Instal·lació de telecontrol al dipòsit nou, segons especificacio

Instal·lació de telecontrol al dipòsit nou, segons especificacions del CAT.
Subministre i muntatge de:
- 1 ut. Envolvent polièster IP66, IK10, 747x536x300 complert.
- 1 ut. Circuit de maniobra a 230 Vcca. amb protecció diferencial i magnetotèrmica.
- 1 ut. Transformador de maniobra 230/24 Vca. 160 VA.
- 1 ut. Font d'alimentació 24 Vcc. 2,5 A OMRON.
- 1 ut. Indicador de procés amb reles programables de sortida DITEL o similar (indicació nivell).
- 1 ut. Relé control programable Easy 512-DC-Eaton. Relés de maniobra i muntatge.
- 2 ut. Protecció contra sobretensions UFBK de PHOENIX o similar.
- 2 ut. Interruptor nivell Flygt tipus ENM-10 o similar.
- 1 ut. Sonda nivell hidrostàtica E&H ref. FMX-167 o similar.
- 2 ut. Sonda de temperatura per a entrada de Gilet IV i la sortida del dipòsit de nova construcció.
- 1 ut. flotador de la marca URARIEGO o similar, tipus de 4 vies.
- 3 ut. Caixes d'interconnexió estanques en policarbonat IP-66
- 60 metres manguera elèctrica VVK de 3x1,5 mm2 en pantalla 100% (Cable CAT CC-16)
- 60 metres manguera elèctrica VVK de 5x1,5 mm2 (Cable CAT CC-13)
- 30 metres manguera elèctrica VVK de 5x1,5 mm2 (Cable CAT CC-12)
- 30 metres manguera elèctrica VVK de 5x1,5 mm2 (Cable CAT CC-11)
- 100 metres de tub de polietilè doble capa de 63 mm per a protecció de cables elèctrics segons
norma EN-50086-2-4.
El nou armari elèctric serà instal·lat a la caseta i amb disponibilitat de subministre elèctric de 230Vca.
S'ha previst un relé programable amb la finalitat d'adequar les senyals i la maniobara un cop definida
la seva funcionalitat, així com les modificacions necessaries en els armaris existents. No es preveu
cap comunicació amb els pous de subministre d'aigua, les senyals de mando existents, s'utilitzaran
per a les maniobres del nou dipòsit.
Telecontrol

1

1,000
1,000

P40

u

Partida Alçada a Justificar per la modificació cablejat a armari

Partida Alçada a Justificar per la modificació cablejat a armari elèctric i de telecomandament, donant
d'alta les senyals al PLC i SCADA del CAT, segons especificacions del CAT. Inclou creació del
nou sinóptic a l'empresa concessionaria de l'abastament de la marca Sofrel o compatible amb aquesta marca, on s'inclourà les dades obtingudes per tots els elements de mesura del projecte (comptadors, sobdes de nivell, clor, temperatura, etc.).
Telecontrol CAT

1

1,000
1,000

P41

u

Arqueta de Sondes i equips, segons especificacions del CAT.

Arqueta de Sondes i equips, segons especificacions del CAT. Inclou obra ccivil i materials per a la
construcció de l'arqueta de sondes amb obra de fàbrica, marc i tapa de dimensions 760x700 interior i
posicionament de tub guía per a les sondes. Inclou tot el material, mà d'obra, totalment acabat.
Arqueta de sondes i equips

1

1,000
1,000
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CAPITOL 6 SEGURETAT I SALUT
PASSUA01

ut

Cobrament íntegre per la Seguretat i Salut.

Per l'adopció de seguretat i salut durant les obres (Segons estudi de seguretat annex).
Seguretat i Salut

1

1,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

1,000
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PARCIALS
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PREU

IMPORT

CAPITOL 7 IMPREVISTOS
IMPR001

PA Partida alçada a justificar per imprevistos.

Partida alçada a justificar per imprevistos.
Imprev istos

1

1,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

1,000
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2. QUADRE DE PREUS I
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QUADRE DE PREUS 1
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 1 ENDERROCS I OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 1.1 ENDERROCS I NETEJA PARCEL·LA
K21B3011

m

Arrencada reixa metàl·lica, mitjans manuals, càrrega manual

5,49

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Tot inclòs.
CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
G22D3011

m2

Esbrossada terreny amplada superior a 2m, amb mitjans mecànics,

1,15

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (a qualsevol distància). Tot inclòs.
UN EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
G21R11A5

u

Tala directa arbre 6-10m; arrencant soca; aplec, càrrega i trans

161,05

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (a
qualsevol distància). Tot inclòs.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

CENT SEIXANTA-UN EUROS amb CINC CÈNTIMS
G2R6423A

m3

Càrrega mecànica residus inerts o no especials a instal.lació de

12,79

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, a qualsevol distància. Tot inclòs.
DOTZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
G2RA73G1

m3

Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

19,32

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 T/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Tot inclòs.
DINOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.2 MOVIMENT DE TERRES
E2213422

m3

Excavació per rebaix, tot tipus de terreny, pala excavadora, càr

3,22

Excavació per rebaix, tot tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Tot inclòs.
TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
G242B03A

m3

Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

4,98

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou
pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
G2243011

m2

Repàs i piconatge esplanada, mitjans mecànics, 95%PM

2,28

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.
DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 2 ESTRUCTURES
SUBCAPITOL 2.1 PARCEL·LA
E222142A

m3

Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex

7,21

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.
SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
G242B03A

m3

Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

4,98

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou
pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
G2242111

m2

Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

7,14

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
G3Z112P1

m2

Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.

9,88

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.
NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
G4BC4100

kg

Armadura per element estructural B500SD en barres corrugades, di

1,32

Armadura per element estructural S500SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Elements estructurals composats
per llosa de fonamentació, murs de contenció i sabata correguda. Tot inclòs.
UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
G45C18H4

m3

Formigó per element estructural, HA-25/B/20/IIa, abocat bomba.

95,02

Formigó per element estructural (llosa, mur de contenció i sabata correguda), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.
NORANTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS
F6188A6K

m2

Paret 30cm, h<=1m, bloc foradat llis 400x200x300mm gris cara vis

36,48

Paret de gruix 30 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300
mm, gris de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, reomplert amb HM-20. Inclou fonamentació de formigó. Totalment
acabat i executat.
TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
F6A19405

m

Reixat acer h=1,6 m, tela metàl·lica torsió simple, galvanitzat,

29,14

Reixat d'acer d'alçària 1,6 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.
VINT-I-NOU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBCAPITOL 2.2 ESTRUCTURA DIPÒSIT
E222142A

m3

Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex

7,21

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.
SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
G242B03A

m3

Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

4,98

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou
pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
G2242111

m2

Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

7,14

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.
SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G3Z112P1

m2

Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.

9,88

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.
NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
G4DC1D00

m2

Muntatge i desmuntatge encofrat, h<=3m, tauler.

23,65

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.
VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
ENCWASTOP

m

Encofrat de 25 cm de tauler de pi amb junta Waterstop V-20 de Si

39,96

Encofrat de 25 cm amb armadura passant més junta Waterstop V-20 de SIKA o similar. Muntatge i desmuntatge d'encofrat de llistons/tauler de fusta de pi; permetent el pas de l'armadura de la
llosa i la junta Waterstop de la marca SIKA o similar. Inclou tota la mà d'obra, maquinària i tot el
material.
TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
G3CB4100

kg

Armadura per a lloses i sabates de fonamentació, barres corrugad

1,27

Armadura per a lloses i sabates de fonamentació en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou muntatge i material
de muntatge. Tot inclòs.
UN EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
G3C51AH4

m3

Formigó per a lloses i sabates de fonamentació, HA-30/P/20/IV, b

97,55

Formigó per a lloses i sabates de fonamentació, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.
NORANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

P10

u

Dipòsit prefabricat rectangular SR6, de 2015m3 útils amb coberta

PREU
132.801,32

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Dipòsit prefabricat rectangular SR6, de 2.239 m3 totals i de 2.015m3 útils, amb coberta i semisoterrat; dimensions interiors de 28x16 m2; dimensions llosa fonamentació de 28,56x16,56 m2; altura lliure interior del dipòsit de 5,05m. Les parets del dipòsit estan composades per 44 panells de
mur exterior de 5,65 m d’altura per 2m d’ample; i espessor de 16 cm en la part superior i de
40cm en la part inferior del panell; prefabricats amb HP-40/F/13/IV; amb juntes verticals injectades amb formigó líquid de 10 atm. Panells de cantonada en angle recte articulats entre si mitjançant perns. Disseny complint els requisits de la norma UNE EN 1992:3-2011 per a classe d’estanqueïtat 2. La coberta està composada per 28 panells en HP-40/F/13/IV, formant dos faldons
amb carener segons l’eix major del dipòsit. La coberta es sustenta sobre pòrtic prefabricat de recolzament segons l’eix major del dipòsit format per 6 pilars de 4,56 m d’altura, de 40x40 cm de
secció i doble mènsula al cap del pilar; i 5 jàsseres prefabricades de 5,05 m de longitud i secció
50x40 cm; formigó HP-40/F/13/IV. Inclou càrrega i transport fins la parcel•la; muntatge segons
especificacions del prefabricat; incloent material i ma d’obra per a les juntes per cordó de massilla
de poliuretà; perns expansius i roscats; unions amb lechada BETTOR PCI; dues mans de pintura Sika TOP SEAL 107; morters sense retracció per a les peces de coberta; etc. Inclou ajudes
per formació de passamurs i forats d'entrades i sortides. Tot inclòs.
CENT TRENTA-DOS MIL VUIT-CENTS UN EUROS amb
TRENTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL 2.3 ELEMENTS ACCESSORIS DIPÒSIT
E8B271E3

m2

Pintat parament formigó, pintura anticarbonatació tixotròpica i

6,04

Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat,
aplicada en tres capes. Color a triar per la D.F. per minimitzar l'impacte visual amb l'entorn. Tot
inclòs.
SIS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
E7216CK3

m2

Membrana GA-1, làmina, 6.6kg/m2, LBM(SBS)-50/G-FP-150g/m2, acaba

18,60

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 6.6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una
armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació. Inclòs unions de punts singulars amb els extractors, tapa entrada dipòsit, etc. Tot inclòs.
DIVUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
EEM37111

u

Extractor d'aire estàtic per a ventilació de 50m3/h

224,03

Subministrament i col·locació d'extractor d'aire estàtic per a ventilació, amb suplement al coll, capaç de renovar un cabal d'aire de 50 m3/h. Totalment instal·lat, inclós proves de funcionament i
cal·librat.
DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS
KADTU001

u

Trapa practicable eix horitzontal acer galvanitzat 3 mm, 80x80cm

261,60

Subministrament i col·locació de trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat
antilliscant de 3 mm, per a un buit d'obra de 80x80 cm. Inclòs suplement amb gero arrebossat,
bastiment, puny, agafadors, tornilleria i part proporcional de peces especials. Tot inclòs i instal·lat.
DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA
CÈNTIMS
P19

m

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior sense prot

201,11

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 sense protecció de seguretat, per a una alçada màxima de 4 metres, exterior, fixada mecànicament a parament vertical cada menys de 2 metres
d'altura; i, fixada a solera i coberta. L'escala estarà formada per dos perfils UPN50 amb graons
cada menys de 30 cm i més de 23 cm. Tindrà una portella de seguretat amb molla, segons especificacions del CAT. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements
de fixació i mitjans auxiliars.
DOS-CENTS UN EUROS amb DEU CÈNTIMS
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Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

P20

m

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 interior amb protec

194,77

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 interior amb protecció de seguretat, per a una alçada
de 5 metres, fixada mecànicament a parament vertical cada menys de 2 metres d'altura; i, fixada
a fonament i coberta. L'escala estarà formada per dos perfils d'acer inoxidable amb graons cada
menys de 30 cm i més de 23 cm, segons especificacions del CAT. S'instal·larà linea de vida en
inoxidable ja que hi ha contacte amb l'aigua i ánodes de sacrifici de magnesi cada 2 m lineals
d'escala, segons especificacions del CAT. Inclou escala de seguretat exterior per accés per l'entrada d'home. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.
CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS
CÈNTIMS
P21

m

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una al

59,44

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una altura mínima d'un metre, amb
perfileria circular de diàmetre 50mm, barra horitzontal intermitja de diàmetre 50mm i entornpeu de
150x5 mm, fixada mecànicament a la coberta cada 1,5 m amb perfil de diàmetre de 50 mm, segons especificacions del CAT. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material,
elements de fixació i mitjans auxiliars.
CINQUANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS
P22

u

Línia d'anclatge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense a

316,62

Subministre i instal·lació de línia d'anclatge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 30m de longitud, classe C, composada per 2 anclatges terminals d'aleació
d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 anclatge intermitg d'acero inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable flexible d'acero inoxidable AISI 316, de
10 mm de diàmetro, composat per 7 cordones de 19 hilos; 1 poste tensor de caixa oberta, con ull
en un extrem i forquilla a l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per cabos; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclou fixacions
per a la subjecció dels components de la línia d'anclatge al suport.
TRES-CENTS SETZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
P23

u

Desinfecció del dipòsit de regulació, segons Decret 130/2003 i t

990,68

Desinfecció del dipòsit de regulació, segons Decret 130/2003 i totes les canonades instal·lades a
l'obra. Tot inclòs.
NOU-CENTS NORANTA EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBCAPITOL 2.4 CASETA CLORACIÓ I DISTRIBUCIÓ
E222142A

m3

Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex

7,21

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.
SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
G242B03A

m3

Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

4,98

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou
pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
G2242111

m2

Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

7,14

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.
SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G3Z112P1

m2

Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.

9,88

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.
NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
F931201F

m3

Base tot-u artificial, estesa i piconatge al 95% PM

24,04

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. Tot inclòs.
VINT-I-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
G4DC1D00

m2

Muntatge i desmuntatge encofrat, h<=3m, tauler.

23,65

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.
VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
G4DC2D00

m2

Muntatge i desmuntatge encofrat per a llosa i murs de contenció,

26,79

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses i murs de contenció, per a una alçària de com a
màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi. Tot inclòs.
VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
G4BCMAGG

m2

Armadura per llosa AP500SD, malla electrosoldada de barres corru

8,66

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou material i mà d'obra per muntatge. Tot inclòs.
VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
G4BC4100

kg

Armadura per element estructural B500SD en barres corrugades, di

1,32

Armadura per element estructural S500SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Elements estructurals composats
per llosa de fonamentació, murs de contenció i sabata correguda. Tot inclòs.
UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
G45C18H4

m3

Formigó per element estructural, HA-25/B/20/IIa, abocat bomba.

95,02

Formigó per element estructural (llosa, mur de contenció i sabata correguda), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.
NORANTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS
E7J512E0

m

Segellat junt obra, 20mm x 30mm, junt expansiva amb aigua benton

21,77

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, previ tall de junt. Tot inclòs, completament acabat.
VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

F6188J7T

m2

Paret 30cm, i altura <=2.5m, bloc foradat llis 400x200x300mm de

43,25

Paret de gruix 30 cm i alçària <= 2.5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300
mm, de color blanc de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7. Inclou tot el material i mà d'obra necessaria per a la bona
execució de les parets de la caseta. Tot inclòs.
QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
EDA01002

ml

Llinda estructura amb peça en U 15x20x25 cm, armada i formigonad

31,31

Subministre i col·locació de llinda estructural a base de peça en U llisa de 15x20x25 cm de morter de ciment gris de cares vistes, col·locada amb morter de ciment 1:6, armada amb 4 rodons
del 12 i estreps 6 mm cada 25 cm i formigonada, amb formigó HA-25/B/25/IIa. Tot inclòs i executat.
TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

E4LEU010CAS

m2

Forjat 11.7 de Pujol de 25+5 cm, amb biguetes de formigó pretens

82,73

Sostre format per forjat unidireccional tipus 11.7 de Pujol o similar format per biguetes amb una
distància d'intereixos de 70 cm amb un gruix total de 25+5 cm, inclosos negatius i malla 20x20
DN 6mm de repartiment, capa de compressió de HA-25, per un moment flector últim de 3.500
kg·m/ml, (sense majorar), inclòs formació de pendents, segons detall de plànols. Tot inclòs, completament acabat.
VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
EDA01003

ml

Cèrcol 30x30 cm de formigó HA-25 armat.

25,04

Cèrcol de 30x30 cm de formigó HA-25, armat amb armadura de 4 rodons diametre 12 i estreps
diàmetre 6 mm cada 20 cm. Tot inclòs, completament acabat.
VINT-I-CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
G711H664

m2

Membrana PA-2,7.7kg/m2,2làm.,LBM(SBS)-24-FV-60g/m2,adh.oxiasfalt

23,48

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7.7 kg/m2 de
dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60
g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació. Tot inclòs.
VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
F618GG06A

u

Porta de ferro galvanitzat sobre bastiment base de dues fulles,

919,95

Subministre i col·locació de porta doble de ferro galvanitzat, 2100x1800 mm, col·locada sobre
bastiment de base, amb dos fulles batent. Inclòs bastiment, accessoris, pany de tancament normalitzat per companyia i pintat de la mateixa amb una mà d'imprimació per galvanitzat i dues
mans de pintura plàstica per exteriors. Tot inclòs.
NOU-CENTS DINOU EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS
F618GG05

m2

Finestra a base de peces prefabricades de formigó.

259,33

Subministre i col·locació de finestra formada a base de 3 peces prefabricades de formigó amb lames horitzontals, de 6 cm de gruix, tipus SAS ó similar, amb lamel·les fixes horitzontals i espais
per ventilació, col·locada amb morter mixt 1:6. Tot inclòs.
DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb
TRENTA-TRES CÈNTIMS
E61B6111

m2

Envà tancament 70mm, bloc formigó cel·lular, encadellat, 625x500

18,03

Envà per a tancament de gruix 7 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x500x70 mm i densitat 550 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2. Tot inclòs i acabat.
DIVUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBCAPITOL 2.5 ELEMENTS ACCESSORIS CASETA
EM31U006

u

Extintor automàtic pols seca, ABC, 6kg, eficàcia 27A-183B/C, man

84,13

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-QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
P27

u

Ternal

770,59

Subministre i col·locació deperfil HEB 220 de 5 m de longitud encastada a parets caseta i ternal
per una càrrega màxima de 350 kg, a una alçada de 2,7 m. Tracció i elevació manual. Inclòs accesoris. Totalment col·locat provat i en condicions de funcionament.
SET-CENTS SETANTA EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS
P28

u

Carro per ternal

666,77

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Subministre i col·locació de carro per ternal per càrrega màxima de 350 kg. Inclòs accesoris, totalment col·locat, provat i en condicions de funcionament.
SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SIS
CÈNTIMS
E82C2M3J

m2

Enrajolat vertical interior, h>3m, gres porcel·lànic premsat pol

32,41

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Tot inclòs i acabat.
TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
P21

m

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una al

59,44

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una altura mínima d'un metre, amb
perfileria circular de diàmetre 50mm, barra horitzontal intermitja de diàmetre 50mm i entornpeu de
150x5 mm, fixada mecànicament a la coberta cada 1,5 m amb perfil de diàmetre de 50 mm, segons especificacions del CAT. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material,
elements de fixació i mitjans auxiliars.
CINQUANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS
P29

u

Acabats interiors i exteriors caseta

2.476,41

Revestiment i pavimentació interior de caseta així com acabats interiors i exteriors, pintat exterior
i interior, baixant pluvials i desguàs en cadascuna de les sales (cloració i arqueta mecanismes)
connectats a descàrreda del dipòsit, instal·lació necessària per a la connexió de la dutxa renta-ulls des del dipòsit nou i altres instal·lacions necessàries. Inclou escala de baixada a l'arqueta
de la caseta. Inclou tot el material, maquinària i mà d'obra per deixar la caseta totalment acabada.
DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS
P30

u

P.A. Ampliació i adeqüació nova potència

2.674,83

Partida alçada a justificar per l'ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i protecció pre adequació a la nova instal·lació.
DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb
VUITANTA-DOS CÈNTIMS
P31

M

Línea elèctrica, amb cable de coure designació UNE 0,6/1kV, de 4

16,15

Subministre i instal·lació de línia eléctrica, amb cable de coure designació UNE 0,6/1 KV, de
4x10 mm2, de secció amb tub PVC rígid de 40 mm col·locat sobre paret amb p.p d'accessoris.
SETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

P32

u

Instal·lació elèctrica interior i exterior de la caseta de mecan

PREU
4.247,21

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Instal·lació elèctrica complerta caseta format per 6 llumeneres estanques fluorescents interiors
IP-65 2x36 W, endolls estancs IP-65, 1 llumenera per exteriors amb làmpada de 70 W, preses
de tensió, 2 llumenera d'emergència estanca de 300 lumens, interruptors estancs IP65, 6 endolls
estancs IP65, III+N+TT, connexions entre brides i estructures metàl·liques amb trams flexibles
de conductor de CU aïllar d'1X16 mm2 i connexió a col·lector de terra, alimentació a sistema de
sondes de nivell, cablejat total de la instal·lació amb cable de CU designació RV 0,6/1kV i tub de
PVC rígid segons plànols i esquemes elèctrics. Inclou la caixa general de protecció de polièster
reforçat, IP-65, amb borns bimetàl·lics, bases i fusibles, segons esquema i muntada superficialment al interior d'armari, inclòs sòcol d'obra de fàbrica i armari prefabricat de formigó amb pany i
clau normalitzats per companyia. Inclou caixa de mesura i protecció (Connexió de Servei i Medició), situada a la paret de la caseta, amb mòduls doble aïllament, col·locats a paret d'obra de fàbrica, i a l'interior d'armari de poliester-fibra de vidre, per 6,92 kW de potència a contractar, amb
fusibles, equip de mesura multifunció. Inclou quadre de protecció general de l'instal·lació, amb interruptor de control de potència (ICP) III+N+TT de 40 A i (IGA) interruptor general automàtic
III+N+TT de 40 A a l'interior d'armari metàl·lic o de fibra de vidre a paret de la caseta d'obra de
fàbrica. Tot inclòs, completament acabat.
QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb
VINT-I-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 3 MECANISMES HIDRÀULICS
SUBCAPITOL 3.1 CANONADES I ARQUETES
G2225123

m3

Excavació rasa a qualsevol fondària, amplada <=1m, en qualsevol

17,74

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i qualsevol fondària, en qualsevol tipus de terreny,
inclòs roca, amb retroexcavadora, martell trencador i càrrega mecànica del material excavat. Tot
inclòs.
DISSET EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
G242B03A

m3

Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

4,98

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou
pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
G2242111

m2

Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

7,14

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
G228A60F

m3

Rebliment i piconatge rasa, amplada 0,6-1,5m, material adequat e

12,51

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM. Tot inclòs.
DOTZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
F22011

m3

Sorra per a assentament i recobriment de canonades i conduccions

30,00

Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. Tot inclòs.
TRENTA EUROS
P33

u

Arqueta d'obra per allotjar els mecanismes d'entrada de 1x1 m2 i

271,75

Arqueta d'obra per allotjar mecanismes hidràulics. Dimensions interiors de 1m x 1m i altura superior a 1 metre de fondària. Arqueta d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou arrebossat, lliscat,
marc i tapa, segons plànols de detall. Inclou moviment de terres. Tot inclòs completamet acabat.
DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS
GFB1L625

m

Tub PE 100, DN=200mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, so

81,93

Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Tot inclòs.
VUITANTA-UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
GFB1J625

m

Tub PE 100, DN=160mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, so

44,94

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Tot inclòs.
QUARANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS
GF11HD13

m

Tub acer estirat sense soldadura, 6", roscat, dificultat baix, c

149,44

Tub d'acer estirat sense soldadura, de 6" de mida de rosca (DN=150 mm), segons DIN 2448,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat fons rasa. Tot inclòs i instal·lat.
CENT QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS
GF11HD12

m

Tub acer estirat sense soldadura, 8", roscat, dificultat baix, c

194,97

Tub d'acer estirat sense soldadura, de 8" de mida de rosca (DN=150 mm), segons DIN 2448,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat fons rasa. Tot inclòs i instal·lat.
CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBCAPITOL 3.2 ENTRADES GILET II I GILET IV
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

237,76

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.
DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS
GF3A8385

u

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

442,92

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i provat.
QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb
NORANTA-DOS CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

GF3A7375

u

Derivació fosa, DN=150mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

329,08

Derivació de fosa de 150 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i provat.
TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS
GN1216G4

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=200mm, PN=16bar, EN-GJS-

633,89

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.
SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-NOU
CÈNTIMS
GN1216F4

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=150mm, PN=16bar, EN-GJS-

343,79

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.
TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb
SETANTA-NOU CÈNTIMS
GNZ116F4

u

Carret desmuntatge amb brides, acer estirat sense soldadura, EPD

217,96

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense
soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot inclòs.
DOS-CENTS DISSET EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS
GNZ116G4

u

Carret desmuntatgea amb brides, acer estirat sense soldadura, EP

428,06

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense
soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot inclòs.
QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS
P34

u

Comptador DN 150 mm electromagnètic.

972,42

Comptador DN 150 mm electromagnètic amb connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada.
Tot instal·lat, provat. Tot inclòs.
NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

GN1216G6

u

Comptador DN 200 mm electromagnètic.

PREU
1.085,78

Comptador DN 200 mm electromagnètic amb connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada.
Tot instal·lat, provat. Tot inclòs.
MIL VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS
P35

u

Comptador d'aigua DN 200 mm

590,72

Comptador d'aigua per hèlix DN 200 mm i connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada.
Tot instal·lat, provat. Tot inclòs.
CINC-CENTS NORANTA EUROS amb SETANTA-UN
CÈNTIMS
P36

u

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 6"

862,77

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 6" amb 5 metres de canonada d'acer estirat en
total sense soldadura DIN 2448 diàmetre 6", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3 DIN 2605 diàmetre 6" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre 6".
Tot inclòs i instal·lat.
VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS
CÈNTIMS
P37

u

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8"

1.170,40

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8" amb 5 metres en total de canonada d'acer
estirat sense soldadura DIN 2448 diàmetre 8", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura
norma 3 DIN 2605 diàmetre 8" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre
8". Tot inclòs i instal·lat.
MIL CENT SETANTA EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 3.3 ENTRADA CAT
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

237,76

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.
DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS
GF3A8385

u

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

442,92

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i provat.
QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb
NORANTA-DOS CÈNTIMS
P37

u

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8"

1.170,40

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8" amb 5 metres en total de canonada d'acer
estirat sense soldadura DIN 2448 diàmetre 8", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura
norma 3 DIN 2605 diàmetre 8" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre
8". Tot inclòs i instal·lat.
MIL CENT SETANTA EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
EFB14652

m

Tub PE100, DN=20mm, PN=16bar, connectat a pressió, superficial,

4,68

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 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 superficialment. Tot inclòs i instal·lat.
QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
EFB14655

m

Tub PE 100, DN=20mm, PN=16bar, connectat a pressió, fons rasa, c

5,50

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 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. Tot inclòs i instal·lat.
CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

GNZ115G5

u

Carret desmuntatge de la marca STENFLEX-VAG o similar, tipus KAT

409,90

Carret desmuntatge de la marca STENFLEX-VAG o similar, tipus KAT-048002, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal. Tot inclòs i instal·lada.
QUATRE-CENTS NOU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
GN4216G7

u

Vàlvula papallona manual,marca AMVI o similar, Tipus GAMMA F71,

582,18

Vàlvula de papallona concèntrica manual segons norma UNE-EN 593, de la marca AMVI o similar. Tipus GAMMA F71, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal. Tot inclòs i instal·lada.
CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb DIVUIT
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 3.4 DESGÜÀS I SOBREEIXIDOR
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

237,76

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.
DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS
GNZ116F4

u

Carret desmuntatge amb brides, acer estirat sense soldadura, EPD

217,96

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense
soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot inclòs.
DOS-CENTS DISSET EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS
GN1216F4

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=150mm, PN=16bar, EN-GJS-

343,79

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.
TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb
SETANTA-NOU CÈNTIMS
GF3A7375

u

Derivació fosa, DN=150mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

329,08

Derivació de fosa de 150 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i provat.
TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS
GF3A8375

u

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

271,07

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs.
DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb SET CÈNTIMS
P38

u

Sobreeixidor de 6" i accessoris

471,06

Canonada i accessoris per a sobreeixidor de 6" amb 5 metres de canonada d'acer estirat sense
soldadura DIN 2448 diàmetre 4", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3 DIN
2605 diàmetre 4" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2448.N-3D diàmetre 4". Tot inclòs i
instal·lat.
QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS amb SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBCAPITOL 3.5 SORTIDES
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

237,76

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.
DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS
GNZ115G4

u

Carret desmuntatge amb brides, d'acer estirat sense soldadura, E

409,90

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense
soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot inclòs i instal·lat.
QUATRE-CENTS NOU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

GF21HD12

m

Carret estabilitzador de 8" amb dues brides

215,98

Tub d'acer estirat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 8" de mida de rosca (DN=200
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Tot inclòs i instal·lat.
DOS-CENTS QUINZE EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS
GN1216G6

u

Comptador DN 200 mm electromagnètic.

1.085,78

Comptador DN 200 mm electromagnètic amb connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada.
Tot instal·lat, provat. Tot inclòs.
MIL VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS
GN1216G4

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=200mm, PN=16bar, EN-GJS-

633,89

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.
SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-NOU
CÈNTIMS
GF1D4845

u

Brida exempta amb anella, DN=200mm, PN=16bar, acer ST-35, muntad

26,17

Brida exempta amb anella de 200 mm de DN i de 16 bar de PN, d'acer ST-35, muntada al tub i
col·locada al fons de la rasa. Tot inclòs i instal·lat.
VINT-I-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS
GF3A8385

u

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

442,92

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i provat.
QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb
NORANTA-DOS CÈNTIMS
G21YB220

u

Perforació formigó armat passamur D<=200mm, g=20-30cm, broca dia

457,48

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable.
QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 4 SISTEMA DE CLORACIÓ
P11

u

Cloració automàtica dipòsit

2.989,88

Sistema de cloració automàtica del dipòsit composada per una analitzador/controlador C-650/cloro; una cèl·lula galvanitzada cloro lliure CG-CI2; un sensor de fluxe inductiu M-18; montatge en
panell; bomba dosificadora Cilit DP-8.8 Inex Dis; dipòsit polietileno cilindric 750 l; dipòsit de retenció PP/PEHD de capacitat de 1000 litres; Cilit caña telescop C/S Nivel; i posada en marxa; inclosa 16 garrafes de 22 litres d'hipoclorit (352 litres) i el canon de reciclatge RAEE per garrafa.
Tot insatl·lat, en funcionament i acabat.
DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb
VUITANTA-SET CÈNTIMS
P18

u

Sistema de recirculació

561,12

Instal·lació i muntatge d'equip de cloració amb recirculació. Inclou bomba CALPEDA NM 40/12
C/B i quadre de control CPI-S-2-T3 2CV III-380. Inclou tot el material i mà d'obra per a la correcta instal·lació de la recirculació de l'equip de cloració. Tot inclòs.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb DOTZE
CÈNTIMS
P12

u

Fotómetre manual mesurador del clor lliure

430,95

Fotómetre manual mesurador del clor lliure, maletí, tipus HI-96701C o similar segons especificacios.
QUATRE-CENTS TRENTA EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS
P13

u

Dutxa-Renta ulls d'emergència

479,49

Dutxa-Renta ulls d'emergència muntada sobre base de formigó amb doble comandament, ruixador i recollidor de plàstic ABS. Totalment insatal·lada i en funcionament.
QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
P14

u

Senyals d'advertiment

94,12

Senyals d'advertiment i senyalització, ús obligatori d'ulleres, guants, extintor, renta-ulls, etc. Totalment acabat.
NORANTA-QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Pàgina

15

QUADRE DE PREUS 1
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 5 MECANISMES DE TELECONTROL

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P39

u

Instal·lació de telecontrol al dipòsit nou, segons especificacio

5.119,82

Instal·lació de telecontrol al dipòsit nou, segons especificacions del CAT.
Subministre i muntatge de:
- 1 ut. Envolvent polièster IP66, IK10, 747x536x300 complert.
- 1 ut. Circuit de maniobra a 230 Vcca. amb protecció diferencial i magnetotèrmica.
- 1 ut. Transformador de maniobra 230/24 Vca. 160 VA.
- 1 ut. Font d'alimentació 24 Vcc. 2,5 A OMRON.
- 1 ut. Indicador de procés amb reles programables de sortida DITEL o similar (indicació nivell).
- 1 ut. Relé control programable Easy 512-DC-Eaton. Relés de maniobra i muntatge.
- 2 ut. Protecció contra sobretensions UFBK de PHOENIX o similar.
- 2 ut. Interruptor nivell Flygt tipus ENM-10 o similar.
- 1 ut. Sonda nivell hidrostàtica E&H ref. FMX-167 o similar.
- 2 ut. Sonda de temperatura per a entrada de Gilet IV i la sortida del dipòsit de nova construcció.
- 1 ut. flotador de la marca URARIEGO o similar, tipus de 4 vies.
- 3 ut. Caixes d'interconnexió estanques en policarbonat IP-66
- 60 metres manguera elèctrica VVK de 3x1,5 mm2 en pantalla 100% (Cable CAT CC-16)
- 60 metres manguera elèctrica VVK de 5x1,5 mm2 (Cable CAT CC-13)
- 30 metres manguera elèctrica VVK de 5x1,5 mm2 (Cable CAT CC-12)
- 30 metres manguera elèctrica VVK de 5x1,5 mm2 (Cable CAT CC-11)
- 100 metres de tub de polietilè doble capa de 63 mm per a protecció de cables elèctrics segons norma EN-50086-2-4.
El nou armari elèctric serà instal·lat a la caseta i amb disponibilitat de subministre elèctric de
230Vca. S'ha previst un relé programable amb la finalitat d'adequar les senyals i la maniobara un
cop definida la seva funcionalitat, així com les modificacions necessaries en els armaris existents. No es preveu cap comunicació amb els pous de subministre d'aigua, les senyals de mando existents, s'utilitzaran per a les maniobres del nou dipòsit.
CINC MIL CENT DINOU EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS
P40

u

Partida Alçada a Justificar per la modificació cablejat a armari

1.188,81

Partida Alçada a Justificar per la modificació cablejat a armari elèctric i de telecomandament, donant d'alta les senyals al PLC i SCADA del CAT, segons especificacions del CAT. Inclou creació del nou sinóptic a l'empresa concessionaria de l'abastament de la marca Sofrel o compatible
amb aquesta marca, on s'inclourà les dades obtingudes per tots els elements de mesura del projecte (comptadors, sobdes de nivell, clor, temperatura, etc.).
MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS
P41

u

Arqueta de Sondes i equips, segons especificacions del CAT.

1.486,02

Arqueta de Sondes i equips, segons especificacions del CAT. Inclou obra ccivil i materials per a
la construcció de l'arqueta de sondes amb obra de fàbrica, marc i tapa de dimensions 760x700
interior i posicionament de tub guía per a les sondes. Inclou tot el material, mà d'obra, totalment
acabat.
MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb UN
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 6 SEGURETAT I SALUT
PASSUA01

ut

Cobrament íntegre per la Seguretat i Salut.

7.989,40

Per l'adopció de seguretat i salut durant les obres (Segons estudi de seguretat annex).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

SET MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb
QUARANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 7 IMPREVISTOS
IMPR001

PA

Partida alçada a justificar per imprevistos.

5.200,00

Partida alçada a justificar per imprevistos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

CINC MIL DOS-CENTS EUROS
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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3. QUADRE DE PREUS II
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 1 ENDERROCS I OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 1.1 ENDERROCS I NETEJA PARCEL·LA
K21B3011

m

Arrencada reixa metàl·lica, mitjans manuals, càrrega manual

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Tot inclòs.

G22D3011

m2

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

4,916
0,315
0,049

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

5,280
0,211
-0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

5,49

Esbrossada terreny amplada superior a 2m, amb mitjans mecànics,

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (a qualsevol distància). Tot inclòs.

G21R11A5

u

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

0,251
0,642
0,217

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

1,110
0,044
-0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

1,15

Tala directa arbre 6-10m; arrencant soca; aplec, càrrega i trans

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (a
qualsevol distància). Tot inclòs.

G2R6423A

m3

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

22,160
95,327
37,373

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

154,860
6,194
-0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

161,05

Càrrega mecànica residus inerts o no especials a instal.lació de

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, a qualsevol distància. Tot inclòs.
Maquinaria.....................................................

12,303

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

12,300
0,492
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

12,79

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Pàgina

1

QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

G2RA73G1

m3

Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

PREU

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 T/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Tot inclòs.
Materials .......................................................

18,575

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

18,580
0,743
-0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

19,32

SUBCAPITOL 1.2 MOVIMENT DE TERRES
E2213422

m3

Excavació per rebaix, tot tipus de terreny, pala excavadora, càr

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Excavació per rebaix, tot tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Tot inclòs.

G242B03A

m3

Maquinaria.....................................................

3,098

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

3,100
0,124
-0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

3,22

Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou
pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.

G2243011

m2

Maquinaria.....................................................

4,788

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

4,790
0,192
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

4,98

Repàs i piconatge esplanada, mitjans mecànics, 95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.
Maquinaria.....................................................

2,186

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

2,190
0,088
0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

2,28

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Pàgina

2

QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 2 ESTRUCTURES
SUBCAPITOL 2.1 PARCEL·LA
E222142A

m3

Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.

G242B03A

m3

Maquinaria.....................................................

6,933

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

6,930
0,277
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

7,21

Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou
pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.

G2242111

m2

Maquinaria.....................................................

4,788

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

4,790
0,192
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

4,98

Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.

G3Z112P1

m2

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

5,648
1,170
0,056

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

6,870
0,275
-0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

7,14

Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.

G4BC4100

kg

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

3,720
5,778

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%

9,500
0,380

TOTAL PARTIDA...........................................

9,88

Armadura per element estructural B500SD en barres corrugades, di

Armadura per element estructural S500SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Elements estructurals composats
per llosa de fonamentació, murs de contenció i sabata correguda. Tot inclòs.
Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

0,598
0,673

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

1,270
0,051
-0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

1,32
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

G45C18H4

m3

Formigó per element estructural, HA-25/B/20/IIa, abocat bomba.

PREU

Formigó per element estructural (llosa, mur de contenció i sabata correguda), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.

F6188A6K

m2

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

5,066
22,322
63,984

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

91,370
3,655
-0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

95,02

Paret 30cm, h<=1m, bloc foradat llis 400x200x300mm gris cara vis

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Paret de gruix 30 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300
mm, gris de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, reomplert amb HM-20. Inclou fonamentació de formigó. Totalment
acabat i executat.

F6A19405

m

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

13,184
0,021
21,872

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

35,080
1,403
-0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

36,48

Reixat acer h=1,6 m, tela metàl·lica torsió simple, galvanitzat,

Reixat d'acer d'alçària 1,6 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

15,150
0,326
12,542

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

28,020
1,121
-0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

29,14
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBCAPITOL 2.2 ESTRUCTURA DIPÒSIT
E222142A

m3

Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.

G242B03A

m3

Maquinaria.....................................................

6,933

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

6,930
0,277
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

7,21

Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou
pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.

G2242111

m2

Maquinaria.....................................................

4,788

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

4,790
0,192
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

4,98

Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.

G3Z112P1

m2

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

5,648
1,170
0,056

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

6,870
0,275
-0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

7,14

Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.

G4DC1D00

m2

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

3,720
5,778

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%

9,500
0,380

TOTAL PARTIDA...........................................

9,88

Muntatge i desmuntatge encofrat, h<=3m, tauler.

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

18,703
4,033

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%

22,740
0,910

TOTAL PARTIDA...........................................

23,65

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Pàgina

5

QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

ENCWASTOP

m

Encofrat de 25 cm de tauler de pi amb junta Waterstop V-20 de Si

PREU

Encofrat de 25 cm amb armadura passant més junta Waterstop V-20 de SIKA o similar. Muntatge i desmuntatge d'encofrat de llistons/tauler de fusta de pi; permetent el pas de l'armadura de la
llosa i la junta Waterstop de la marca SIKA o similar. Inclou tota la mà d'obra, maquinària i tot el
material.

G3CB4100

kg

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

18,703
19,718

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

38,420
1,537
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

39,96

Armadura per a lloses i sabates de fonamentació, barres corrugad

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Armadura per a lloses i sabates de fonamentació en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou muntatge i material
de muntatge. Tot inclòs.

G3C51AH4

m3

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

0,557
0,665

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

1,220
0,049
0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

1,27

Formigó per a lloses i sabates de fonamentació, HA-30/P/20/IV, b

Formigó per a lloses i sabates de fonamentació, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.

P10

u

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

3,800
13,737
76,264

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

93,800
3,752
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

97,55

Dipòsit prefabricat rectangular SR6, de 2015m3 útils amb coberta

Dipòsit prefabricat rectangular SR6, de 2.239 m3 totals i de 2.015m3 útils, amb coberta i semisoterrat; dimensions interiors de 28x16 m2; dimensions llosa fonamentació de 28,56x16,56 m2; altura lliure interior del dipòsit de 5,05m. Les parets del dipòsit estan composades per 44 panells de
mur exterior de 5,65 m d’altura per 2m d’ample; i espessor de 16 cm en la part superior i de
40cm en la part inferior del panell; prefabricats amb HP-40/F/13/IV; amb juntes verticals injectades amb formigó líquid de 10 atm. Panells de cantonada en angle recte articulats entre si mitjançant perns. Disseny complint els requisits de la norma UNE EN 1992:3-2011 per a classe d’estanqueïtat 2. La coberta està composada per 28 panells en HP-40/F/13/IV, formant dos faldons
amb carener segons l’eix major del dipòsit. La coberta es sustenta sobre pòrtic prefabricat de recolzament segons l’eix major del dipòsit format per 6 pilars de 4,56 m d’altura, de 40x40 cm de
secció i doble mènsula al cap del pilar; i 5 jàsseres prefabricades de 5,05 m de longitud i secció
50x40 cm; formigó HP-40/F/13/IV. Inclou càrrega i transport fins la parcel•la; muntatge segons
especificacions del prefabricat; incloent material i ma d’obra per a les juntes per cordó de massilla
de poliuretà; perns expansius i roscats; unions amb lechada BETTOR PCI; dues mans de pintura Sika TOP SEAL 107; morters sense retracció per a les peces de coberta; etc. Inclou ajudes
per formació de passamurs i forats d'entrades i sortides. Tot inclòs.
Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

127.693,570
5.107,743
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

132.801,32
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBCAPITOL 2.3 ELEMENTS ACCESSORIS DIPÒSIT
E8B271E3

m2

Pintat parament formigó, pintura anticarbonatació tixotròpica i

Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat,
aplicada en tres capes. Color a triar per la D.F. per minimitzar l'impacte visual amb l'entorn. Tot
inclòs.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

E7216CK3

m2

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

3,168
2,640

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

5,810
0,232
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

6,04

Membrana GA-1, làmina, 6.6kg/m2, LBM(SBS)-50/G-FP-150g/m2, acaba

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 6.6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una
armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació. Inclòs unions de punts singulars amb els extractors, tapa entrada dipòsit, etc. Tot inclòs.

EEM37111

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

8,484
9,394

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

17,880
0,715
0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

18,60

Extractor d'aire estàtic per a ventilació de 50m3/h

Subministrament i col·locació d'extractor d'aire estàtic per a ventilació, amb suplement al coll, capaç de renovar un cabal d'aire de 50 m3/h. Totalment instal·lat, inclós proves de funcionament i
cal·librat.

KADTU001

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

24,652
190,762

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

215,410
8,616
0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

224,03

Trapa practicable eix horitzontal acer galvanitzat 3 mm, 80x80cm

Subministrament i col·locació de trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat
antilliscant de 3 mm, per a un buit d'obra de 80x80 cm. Inclòs suplement amb gero arrebossat,
bastiment, puny, agafadors, tornilleria i part proporcional de peces especials. Tot inclòs i instal·lat.
Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

27,585
0,204
223,750

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

251,540
10,062
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

261,60
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

P19

m

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior sense prot

PREU

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 sense protecció de seguretat, per a una alçada màxima de 4 metres, exterior, fixada mecànicament a parament vertical cada menys de 2 metres
d'altura; i, fixada a solera i coberta. L'escala estarà formada per dos perfils UPN50 amb graons
cada menys de 30 cm i més de 23 cm. Tindrà una portella de seguretat amb molla, segons especificacions del CAT. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements
de fixació i mitjans auxiliars.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P20

m

Materials .......................................................

193,373

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

193,370
7,735
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

201,11

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 interior amb protec

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 interior amb protecció de seguretat, per a una alçada
de 5 metres, fixada mecànicament a parament vertical cada menys de 2 metres d'altura; i, fixada
a fonament i coberta. L'escala estarà formada per dos perfils d'acer inoxidable amb graons cada
menys de 30 cm i més de 23 cm, segons especificacions del CAT. S'instal·larà linea de vida en
inoxidable ja que hi ha contacte amb l'aigua i ánodes de sacrifici de magnesi cada 2 m lineals
d'escala, segons especificacions del CAT. Inclou escala de seguretat exterior per accés per l'entrada d'home. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.

P21

m

Materials .......................................................

187,276

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

187,280
7,491
-0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

194,77

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una al

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una altura mínima d'un metre, amb
perfileria circular de diàmetre 50mm, barra horitzontal intermitja de diàmetre 50mm i entornpeu de
150x5 mm, fixada mecànicament a la coberta cada 1,5 m amb perfil de diàmetre de 50 mm, segons especificacions del CAT. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material,
elements de fixació i mitjans auxiliars.

P22

u

Materials .......................................................

57,155

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

57,160
2,286
-0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

59,44

Línia d'anclatge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense a

Subministre i instal·lació de línia d'anclatge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 30m de longitud, classe C, composada per 2 anclatges terminals d'aleació
d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 anclatge intermitg d'acero inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable flexible d'acero inoxidable AISI 316, de
10 mm de diàmetro, composat per 7 cordones de 19 hilos; 1 poste tensor de caixa oberta, con ull
en un extrem i forquilla a l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per cabos; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclou fixacions
per a la subjecció dels components de la línia d'anclatge al suport.
Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

304,440
12,178
0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

316,62
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

P23

u

Desinfecció del dipòsit de regulació, segons Decret 130/2003 i t

PREU

Desinfecció del dipòsit de regulació, segons Decret 130/2003 i totes les canonades instal·lades a
l'obra. Tot inclòs.
Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

952,570
38,103
0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

990,68

SUBCAPITOL 2.4 CASETA CLORACIÓ I DISTRIBUCIÓ
E222142A

m3

Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.

G242B03A

m3

Maquinaria.....................................................

6,933

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

6,930
0,277
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

7,21

Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou
pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.

G2242111

m2

Maquinaria.....................................................

4,788

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

4,790
0,192
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

4,98

Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.

G3Z112P1

m2

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

5,648
1,170
0,056

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

6,870
0,275
-0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

7,14

Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.
Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

3,720
5,778

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%

9,500
0,380

TOTAL PARTIDA...........................................

9,88
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

F931201F

m3

Base tot-u artificial, estesa i piconatge al 95% PM

PREU

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. Tot inclòs.

G4DC1D00

m2

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

0,792
4,920
17,411

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

23,120
0,925
-0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

24,04

Muntatge i desmuntatge encofrat, h<=3m, tauler.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.

G4DC2D00

m2

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

18,703
4,033

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%

22,740
0,910

TOTAL PARTIDA...........................................

23,65

Muntatge i desmuntatge encofrat per a llosa i murs de contenció,

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses i murs de contenció, per a una alçària de com a
màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi. Tot inclòs.

G4BCMAGG

m2

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

21,508
4,248

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%

25,760
1,030

TOTAL PARTIDA...........................................

26,79

Armadura per llosa AP500SD, malla electrosoldada de barres corru

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou material i mà d'obra per muntatge. Tot inclòs.

G4BC4100

kg

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

1,117
7,215

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

8,330
0,333
-0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

8,66

Armadura per element estructural B500SD en barres corrugades, di

Armadura per element estructural S500SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Elements estructurals composats
per llosa de fonamentació, murs de contenció i sabata correguda. Tot inclòs.
Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

0,598
0,673

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

1,270
0,051
-0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

1,32
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

G45C18H4

m3

Formigó per element estructural, HA-25/B/20/IIa, abocat bomba.

PREU

Formigó per element estructural (llosa, mur de contenció i sabata correguda), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.

E7J512E0

m

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

5,066
22,322
63,984

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

91,370
3,655
-0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

95,02

Segellat junt obra, 20mm x 30mm, junt expansiva amb aigua benton

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, previ tall de junt. Tot inclòs, completament acabat.

F6188J7T

m2

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

7,644
4,067
9,218

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

20,930
0,837
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

21,77

Paret 30cm, i altura <=2.5m, bloc foradat llis 400x200x300mm de

Paret de gruix 30 cm i alçària <= 2.5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300
mm, de color blanc de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7. Inclou tot el material i mà d'obra necessaria per a la bona
execució de les parets de la caseta. Tot inclòs.

EDA01002

ml

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

13,761
0,026
27,797

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

41,590
1,664
-0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

43,25

Llinda estructura amb peça en U 15x20x25 cm, armada i formigonad

Subministre i col·locació de llinda estructural a base de peça en U llisa de 15x20x25 cm de morter de ciment gris de cares vistes, col·locada amb morter de ciment 1:6, armada amb 4 rodons
del 12 i estreps 6 mm cada 25 cm i formigonada, amb formigó HA-25/B/25/IIa. Tot inclòs i executat.

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

9,919
0,014
20,157

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

30,110
1,204
-0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

31,31
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

E4LEU010CAS

m2

Forjat 11.7 de Pujol de 25+5 cm, amb biguetes de formigó pretens

Sostre format per forjat unidireccional tipus 11.7 de Pujol o similar format per biguetes amb una
distància d'intereixos de 70 cm amb un gruix total de 25+5 cm, inclosos negatius i malla 20x20
DN 6mm de repartiment, capa de compressió de HA-25, per un moment flector últim de 3.500
kg·m/ml, (sense majorar), inclòs formació de pendents, segons detall de plànols. Tot inclòs, completament acabat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

EDA01003

ml

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

18,649
2,061
58,840

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

79,550
3,182
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

82,73

Cèrcol 30x30 cm de formigó HA-25 armat.

Cèrcol de 30x30 cm de formigó HA-25, armat amb armadura de 4 rodons diametre 12 i estreps
diàmetre 6 mm cada 20 cm. Tot inclòs, completament acabat.

G711H664

m2

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

18,644
5,424

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

24,080
0,963
-0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

25,04

Membrana PA-2,7.7kg/m2,2làm.,LBM(SBS)-24-FV-60g/m2,adh.oxiasfalt

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7.7 kg/m2 de
dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60
g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació. Tot inclòs.

F618GG06A

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

13,425
9,158

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

22,580
0,903
-0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

23,48

Porta de ferro galvanitzat sobre bastiment base de dues fulles,

Subministre i col·locació de porta doble de ferro galvanitzat, 2100x1800 mm, col·locada sobre
bastiment de base, amb dos fulles batent. Inclòs bastiment, accessoris, pany de tancament normalitzat per companyia i pintat de la mateixa amb una mà d'imprimació per galvanitzat i dues
mans de pintura plàstica per exteriors. Tot inclòs.
Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

46,289
0,141
838,140

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

884,570
35,383
-0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

919,95
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

F618GG05

m2

Finestra a base de peces prefabricades de formigó.

PREU

Subministre i col·locació de finestra formada a base de 3 peces prefabricades de formigó amb lames horitzontals, de 6 cm de gruix, tipus SAS ó similar, amb lamel·les fixes horitzontals i espais
per ventilació, col·locada amb morter mixt 1:6. Tot inclòs.

E61B6111

m2

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

37,735
0,113
211,509

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

249,360
9,974
-0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

259,33

Envà tancament 70mm, bloc formigó cel·lular, encadellat, 625x500

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Envà per a tancament de gruix 7 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x500x70 mm i densitat 550 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2. Tot inclòs i acabat.
Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

7,083
10,254

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

17,340
0,694
-0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

18,03

SUBCAPITOL 2.5 ELEMENTS ACCESSORIS CASETA
EM31U006

u

Extintor automàtic pols seca, ABC, 6kg, eficàcia 27A-183B/C, man

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.

P27

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

15,150
65,737

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

80,890
3,236
0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

84,13

Ternal

Subministre i col·locació deperfil HEB 220 de 5 m de longitud encastada a parets caseta i ternal
per una càrrega màxima de 350 kg, a una alçada de 2,7 m. Tracció i elevació manual. Inclòs accesoris. Totalment col·locat provat i en condicions de funcionament.

P28

u

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

740,950
29,638
0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

770,59

Carro per ternal

Subministre i col·locació de carro per ternal per càrrega màxima de 350 kg. Inclòs accesoris, totalment col·locat, provat i en condicions de funcionament.
Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%

641,120
25,645

TOTAL PARTIDA...........................................

666,77
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

E82C2M3J

m2

Enrajolat vertical interior, h>3m, gres porcel·lànic premsat pol

PREU

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Tot inclòs i acabat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P21

m

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

8,964
22,200

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

31,160
1,246
0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

32,41

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una al

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una altura mínima d'un metre, amb
perfileria circular de diàmetre 50mm, barra horitzontal intermitja de diàmetre 50mm i entornpeu de
150x5 mm, fixada mecànicament a la coberta cada 1,5 m amb perfil de diàmetre de 50 mm, segons especificacions del CAT. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material,
elements de fixació i mitjans auxiliars.

P29

u

Materials .......................................................

57,155

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

57,160
2,286
-0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

59,44

Acabats interiors i exteriors caseta

Revestiment i pavimentació interior de caseta així com acabats interiors i exteriors, pintat exterior
i interior, baixant pluvials i desguàs en cadascuna de les sales (cloració i arqueta mecanismes)
connectats a descàrreda del dipòsit, instal·lació necessària per a la connexió de la dutxa renta-ulls des del dipòsit nou i altres instal·lacions necessàries. Inclou escala de baixada a l'arqueta
de la caseta. Inclou tot el material, maquinària i mà d'obra per deixar la caseta totalment acabada.

P30

u

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

2.381,160
95,247
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

2.476,41

P.A. Ampliació i adeqüació nova potència

Partida alçada a justificar per l'ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i protecció pre adequació a la nova instal·lació.

P31

M

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

2.571,950
102,878
0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

2.674,83

Línea elèctrica, amb cable de coure designació UNE 0,6/1kV, de 4

Subministre i instal·lació de línia eléctrica, amb cable de coure designació UNE 0,6/1 KV, de
4x10 mm2, de secció amb tub PVC rígid de 40 mm col·locat sobre paret amb p.p d'accessoris.
Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

15,530
0,621
-0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

16,15
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

P32

u

Instal·lació elèctrica interior i exterior de la caseta de mecan

PREU

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Instal·lació elèctrica complerta caseta format per 6 llumeneres estanques fluorescents interiors
IP-65 2x36 W, endolls estancs IP-65, 1 llumenera per exteriors amb làmpada de 70 W, preses
de tensió, 2 llumenera d'emergència estanca de 300 lumens, interruptors estancs IP65, 6 endolls
estancs IP65, III+N+TT, connexions entre brides i estructures metàl·liques amb trams flexibles
de conductor de CU aïllar d'1X16 mm2 i connexió a col·lector de terra, alimentació a sistema de
sondes de nivell, cablejat total de la instal·lació amb cable de CU designació RV 0,6/1kV i tub de
PVC rígid segons plànols i esquemes elèctrics. Inclou la caixa general de protecció de polièster
reforçat, IP-65, amb borns bimetàl·lics, bases i fusibles, segons esquema i muntada superficialment al interior d'armari, inclòs sòcol d'obra de fàbrica i armari prefabricat de formigó amb pany i
clau normalitzats per companyia. Inclou caixa de mesura i protecció (Connexió de Servei i Medició), situada a la paret de la caseta, amb mòduls doble aïllament, col·locats a paret d'obra de fàbrica, i a l'interior d'armari de poliester-fibra de vidre, per 6,92 kW de potència a contractar, amb
fusibles, equip de mesura multifunció. Inclou quadre de protecció general de l'instal·lació, amb interruptor de control de potència (ICP) III+N+TT de 40 A i (IGA) interruptor general automàtic
III+N+TT de 40 A a l'interior d'armari metàl·lic o de fibra de vidre a paret de la caseta d'obra de
fàbrica. Tot inclòs, completament acabat.
Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

4.083,860
163,354
-0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

4.247,21
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 3 MECANISMES HIDRÀULICS
SUBCAPITOL 3.1 CANONADES I ARQUETES
G2225123

m3

Excavació rasa a qualsevol fondària, amplada <=1m, en qualsevol

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i qualsevol fondària, en qualsevol tipus de terreny,
inclòs roca, amb retroexcavadora, martell trencador i càrrega mecànica del material excavat. Tot
inclòs.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G242B03A

m3

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

0,633
16,425
0,006

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

17,060
0,682
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

17,74

Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou
pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.

G2242111

m2

Maquinaria.....................................................

4,788

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

4,790
0,192
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

4,98

Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.

G228A60F

m3

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

5,648
1,170
0,056

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

6,870
0,275
-0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

7,14

Rebliment i piconatge rasa, amplada 0,6-1,5m, material adequat e

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM. Tot inclòs.
Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

3,264
8,734
0,033

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

12,030
0,481
-0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

12,51
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI
F22011

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

m3

Sorra per a assentament i recobriment de canonades i conduccions

Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. Tot inclòs.

P33

u

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

0,475
1,856
26,518

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

28,850
1,154
-0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

Arqueta d'obra per allotjar els mecanismes d'entrada de 1x1 m2 i

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Arqueta d'obra per allotjar mecanismes hidràulics. Dimensions interiors de 1m x 1m i altura superior a 1 metre de fondària. Arqueta d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou arrebossat, lliscat,
marc i tapa, segons plànols de detall. Inclou moviment de terres. Tot inclòs completamet acabat.

GFB1L625

m

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

106,790
0,451
154,061

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

261,300
10,452
0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

271,75

Tub PE 100, DN=200mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, so

Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Tot inclòs.

GFB1J625

m

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

37,875
40,906

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

78,780
3,151
-0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

81,93

Tub PE 100, DN=160mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, so

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Tot inclòs.

GF11HD13

m

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

17,044
26,162

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

43,210
1,728
0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

44,94

Tub acer estirat sense soldadura, 6", roscat, dificultat baix, c

Tub d'acer estirat sense soldadura, de 6" de mida de rosca (DN=150 mm), segons DIN 2448,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat fons rasa. Tot inclòs i instal·lat.
Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

24,240
119,448

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

143,690
5,748
0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

149,44
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

GF11HD12

m

Tub acer estirat sense soldadura, 8", roscat, dificultat baix, c

PREU

Tub d'acer estirat sense soldadura, de 8" de mida de rosca (DN=150 mm), segons DIN 2448,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat fons rasa. Tot inclòs i instal·lat.
Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

24,240
163,226

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

187,470
7,499
0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

194,97

SUBCAPITOL 3.2 ENTRADES GILET II I GILET IV
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.

GF3A8385

u

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

228,610
9,145
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

237,76

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i provat.

GF3A7375

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

128,775
297,100

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

425,880
17,035
0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

442,92

Derivació fosa, DN=150mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 150 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i provat.

GN1216G4

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

105,785
210,634

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

316,420
12,657
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

329,08

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=200mm, PN=16bar, EN-GJS-

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.
Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

113,800
83,620
412,087

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%

609,510
24,380

TOTAL PARTIDA...........................................

633,89
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

GN1216F4

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=150mm, PN=16bar, EN-GJS-

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

GNZ116F4

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

70,826
259,741

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

330,570
13,223
-0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

343,79

Carret desmuntatge amb brides, acer estirat sense soldadura, EPD

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense
soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot inclòs.

GNZ116G4

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

70,826
138,756

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

209,580
8,383
-0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

217,96

Carret desmuntatgea amb brides, acer estirat sense soldadura, EP

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense
soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot inclòs.

P34

u

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

113,800
83,620
214,179

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

411,600
16,464
-0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

428,06

Comptador DN 150 mm electromagnètic.

Comptador DN 150 mm electromagnètic amb connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada.
Tot instal·lat, provat. Tot inclòs.
Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

113,800
83,620
737,602

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

935,020
37,401
0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

972,42
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

GN1216G6

u

Comptador DN 200 mm electromagnètic.

PREU

Comptador DN 200 mm electromagnètic amb connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada.
Tot instal·lat, provat. Tot inclòs.

P35

u

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

56,899
83,620
903,497

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

1.044,020
41,761
-0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

1.085,78

Comptador d'aigua DN 200 mm

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Comptador d'aigua per hèlix DN 200 mm i connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada.
Tot instal·lat, provat. Tot inclòs.

P36

u

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

113,800
83,620
370,575

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

568,000
22,720
-0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

590,72

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 6"

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 6" amb 5 metres de canonada d'acer estirat en
total sense soldadura DIN 2448 diàmetre 6", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3 DIN 2605 diàmetre 6" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre 6".
Tot inclòs i instal·lat.

P37

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

142,032
687,550

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

829,580
33,183
0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

862,77

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8"

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8" amb 5 metres en total de canonada d'acer
estirat sense soldadura DIN 2448 diàmetre 8", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura
norma 3 DIN 2605 diàmetre 8" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre
8". Tot inclòs i instal·lat.
Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

156,045
969,337

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

1.125,380
45,015
0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

1.170,40
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBCAPITOL 3.3 ENTRADA CAT
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.

GF3A8385

u

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

228,610
9,145
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

237,76

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i provat.

P37

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

128,775
297,100

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

425,880
17,035
0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

442,92

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8"

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8" amb 5 metres en total de canonada d'acer
estirat sense soldadura DIN 2448 diàmetre 8", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura
norma 3 DIN 2605 diàmetre 8" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre
8". Tot inclòs i instal·lat.

EFB14652

m

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

156,045
969,337

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

1.125,380
45,015
0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

1.170,40

Tub PE100, DN=20mm, PN=16bar, connectat a pressió, superficial,

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 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 superficialment. Tot inclòs i instal·lat.

EFB14655

m

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

3,030
1,466

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%

4,500
0,180

TOTAL PARTIDA...........................................

4,68

Tub PE 100, DN=20mm, PN=16bar, connectat a pressió, fons rasa, c

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 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. Tot inclòs i instal·lat.
Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

4,166
1,123

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

5,290
0,212
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

5,50
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI
GNZ115G5

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

u

Carret desmuntatge de la marca STENFLEX-VAG o similar, tipus KAT

Carret desmuntatge de la marca STENFLEX-VAG o similar, tipus KAT-048002, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal. Tot inclòs i instal·lada.

GN4216G7

u

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

113,800
83,620
196,711

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

394,130
15,765
0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

409,90

Vàlvula papallona manual,marca AMVI o similar, Tipus GAMMA F71,

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Vàlvula de papallona concèntrica manual segons norma UNE-EN 593, de la marca AMVI o similar. Tipus GAMMA F71, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal. Tot inclòs i instal·lada.
Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

30,681
45,089
484,015

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

559,790
22,392
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

582,18

SUBCAPITOL 3.4 DESGÜÀS I SOBREEIXIDOR
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.

GNZ116F4

u

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

228,610
9,145
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

237,76

Carret desmuntatge amb brides, acer estirat sense soldadura, EPD

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense
soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot inclòs.
Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

70,826
138,756

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

209,580
8,383
-0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

217,96
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

GN1216F4

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=150mm, PN=16bar, EN-GJS-

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.

GF3A7375

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

70,826
259,741

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

330,570
13,223
-0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

343,79

Derivació fosa, DN=150mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Derivació de fosa de 150 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i provat.

GF3A8375

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

105,785
210,634

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

316,420
12,657
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

329,08

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs.

P38

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

128,775
131,863

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

260,640
10,426
0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

271,07

Sobreeixidor de 6" i accessoris

Canonada i accessoris per a sobreeixidor de 6" amb 5 metres de canonada d'acer estirat sense
soldadura DIN 2448 diàmetre 4", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3 DIN
2605 diàmetre 4" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2448.N-3D diàmetre 4". Tot inclòs i
instal·lat.
Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

109,837
343,109

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

452,950
18,118
-0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

471,06
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

SUBCAPITOL 3.5 SORTIDES
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.

GNZ115G4

u

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

228,610
9,145
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

237,76

Carret desmuntatge amb brides, d'acer estirat sense soldadura, E

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense
soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada. Tot inclòs i instal·lat.

GF21HD12

m

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

113,800
83,620
196,711

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

394,130
15,765
0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

409,90

Carret estabilitzador de 8" amb dues brides

Tub d'acer estirat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 8" de mida de rosca (DN=200
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Tot inclòs i instal·lat.

GN1216G6

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

21,967
185,703

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

207,670
8,307
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

215,98

Comptador DN 200 mm electromagnètic.

Comptador DN 200 mm electromagnètic amb connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada.
Tot instal·lat, provat. Tot inclòs.
Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

56,899
83,620
903,497

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

1.044,020
41,761
-0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

1.085,78
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

GN1216G4

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=200mm, PN=16bar, EN-GJS-

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.

GF1D4845

u

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

113,800
83,620
412,087

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%

609,510
24,380

TOTAL PARTIDA...........................................

633,89

Brida exempta amb anella, DN=200mm, PN=16bar, acer ST-35, muntad

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Brida exempta amb anella de 200 mm de DN i de 16 bar de PN, d'acer ST-35, muntada al tub i
col·locada al fons de la rasa. Tot inclòs i instal·lat.

GF3A8385

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

5,681
19,480

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

25,160
1,006
0,004

TOTAL PARTIDA...........................................

26,17

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons
de la rasa. Tot inclòs, montat i provat.

G21YB220

u

Ma d'obra......................................................
Materials .......................................................

128,775
297,100

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

425,880
17,035
0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

442,92

Perforació formigó armat passamur D<=200mm, g=20-30cm, broca dia

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre
nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable.
Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials .......................................................

24,477
415,157
0,245

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

439,880
17,595
0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

457,48
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 4 SISTEMA DE CLORACIÓ
P11

u

Cloració automàtica dipòsit

Sistema de cloració automàtica del dipòsit composada per una analitzador/controlador C-650/cloro; una cèl·lula galvanitzada cloro lliure CG-CI2; un sensor de fluxe inductiu M-18; montatge en
panell; bomba dosificadora Cilit DP-8.8 Inex Dis; dipòsit polietileno cilindric 750 l; dipòsit de retenció PP/PEHD de capacitat de 1000 litres; Cilit caña telescop C/S Nivel; i posada en marxa; inclosa 16 garrafes de 22 litres d'hipoclorit (352 litres) i el canon de reciclatge RAEE per garrafa.
Tot insatl·lat, en funcionament i acabat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P18

u

Materials .......................................................

2.874,883

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

2.874,880
114,995
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

2.989,88

Sistema de recirculació

Instal·lació i muntatge d'equip de cloració amb recirculació. Inclou bomba CALPEDA NM 40/12
C/B i quadre de control CPI-S-2-T3 2CV III-380. Inclou tot el material i mà d'obra per a la correcta instal·lació de la recirculació de l'equip de cloració. Tot inclòs.

P12

u

Materials .......................................................

539,538

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

539,540
21,582
-0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

561,12

Fotómetre manual mesurador del clor lliure

Fotómetre manual mesurador del clor lliure, maletí, tipus HI-96701C o similar segons especificacios.

P13

u

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

414,370
16,575
0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

430,95

Dutxa-Renta ulls d'emergència

Dutxa-Renta ulls d'emergència muntada sobre base de formigó amb doble comandament, ruixador i recollidor de plàstic ABS. Totalment insatal·lada i en funcionament.

P14

u

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

461,050
18,442
-0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

479,49

Senyals d'advertiment

Senyals d'advertiment i senyalització, ús obligatori d'ulleres, guants, extintor, renta-ulls, etc. Totalment acabat.
Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

90,500
3,620
-0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

94,12
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 5 MECANISMES DE TELECONTROL

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P39

u

Instal·lació de telecontrol al dipòsit nou, segons especificacio

Instal·lació de telecontrol al dipòsit nou, segons especificacions del CAT.
Subministre i muntatge de:
- 1 ut. Envolvent polièster IP66, IK10, 747x536x300 complert.
- 1 ut. Circuit de maniobra a 230 Vcca. amb protecció diferencial i magnetotèrmica.
- 1 ut. Transformador de maniobra 230/24 Vca. 160 VA.
- 1 ut. Font d'alimentació 24 Vcc. 2,5 A OMRON.
- 1 ut. Indicador de procés amb reles programables de sortida DITEL o similar (indicació nivell).
- 1 ut. Relé control programable Easy 512-DC-Eaton. Relés de maniobra i muntatge.
- 2 ut. Protecció contra sobretensions UFBK de PHOENIX o similar.
- 2 ut. Interruptor nivell Flygt tipus ENM-10 o similar.
- 1 ut. Sonda nivell hidrostàtica E&H ref. FMX-167 o similar.
- 2 ut. Sonda de temperatura per a entrada de Gilet IV i la sortida del dipòsit de nova construcció.
- 1 ut. flotador de la marca URARIEGO o similar, tipus de 4 vies.
- 3 ut. Caixes d'interconnexió estanques en policarbonat IP-66
- 60 metres manguera elèctrica VVK de 3x1,5 mm2 en pantalla 100% (Cable CAT CC-16)
- 60 metres manguera elèctrica VVK de 5x1,5 mm2 (Cable CAT CC-13)
- 30 metres manguera elèctrica VVK de 5x1,5 mm2 (Cable CAT CC-12)
- 30 metres manguera elèctrica VVK de 5x1,5 mm2 (Cable CAT CC-11)
- 100 metres de tub de polietilè doble capa de 63 mm per a protecció de cables elèctrics segons norma EN-50086-2-4.
El nou armari elèctric serà instal·lat a la caseta i amb disponibilitat de subministre elèctric de
230Vca. S'ha previst un relé programable amb la finalitat d'adequar les senyals i la maniobara un
cop definida la seva funcionalitat, així com les modificacions necessaries en els armaris existents. No es preveu cap comunicació amb els pous de subministre d'aigua, les senyals de mando existents, s'utilitzaran per a les maniobres del nou dipòsit.

P40

u

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

4.922,900
196,916
0,003

TOTAL PARTIDA...........................................

5.119,82

Partida Alçada a Justificar per la modificació cablejat a armari

Partida Alçada a Justificar per la modificació cablejat a armari elèctric i de telecomandament, donant d'alta les senyals al PLC i SCADA del CAT, segons especificacions del CAT. Inclou creació del nou sinóptic a l'empresa concessionaria de l'abastament de la marca Sofrel o compatible
amb aquesta marca, on s'inclourà les dades obtingudes per tots els elements de mesura del projecte (comptadors, sobdes de nivell, clor, temperatura, etc.).

P41

u

Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

1.143,090
45,724
-0,001

TOTAL PARTIDA...........................................

1.188,81

Arqueta de Sondes i equips, segons especificacions del CAT.

Arqueta de Sondes i equips, segons especificacions del CAT. Inclou obra ccivil i materials per a
la construcció de l'arqueta de sondes amb obra de fàbrica, marc i tapa de dimensions 760x700
interior i posicionament de tub guía per a les sondes. Inclou tot el material, mà d'obra, totalment
acabat.
Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

1.428,860
57,154
0,002

TOTAL PARTIDA...........................................

1.486,02
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 6 SEGURETAT I SALUT
PASSUA01

ut

Cobrament íntegre per la Seguretat i Salut.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Per l'adopció de seguretat i salut durant les obres (Segons estudi de seguretat annex).
Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%
Arrodoniment..................................................

7.682,120
307,285
-0,005

TOTAL PARTIDA...........................................

7.989,40
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QUADRE DE PREUS 2
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.

CODI

UD

DESCRIPCIÓ

PREU

CAPITOL 7 IMPREVISTOS
IMPR001

PA

Partida alçada a justificar per imprevistos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Partida alçada a justificar per imprevistos.
Suma de la partida..........................................
Costos indirectes ............................
4,00%

5.000,000
200,000

TOTAL PARTIDA...........................................

5.200,00
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

4. PRESSUPOST PARCIAL

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

31,000

5,49

170,19

770,000

1,15

885,50

7,000

161,05

1.127,35

3,840

12,79

49,11

3,840

19,32

74,19

TOTAL SUBCAPITOL 1.1 ENDERROCS I NETEJA PARCEL·LA...

2.306,34

CAPITOL 1 ENDERROCS I OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 1.1 ENDERROCS I NETEJA PARCEL·LA
K21B3011

m

Arrencada reixa metàl·lica, mitjans manuals, càrrega manual

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Tot
inclòs.
Reix a

G22D3011

1

31,000

31,000

m2 Esbrossada terreny amplada superior a 2m, amb mitjans mecànics,

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (a qualsevol distància). Tot inclòs.
Superficie parcel·la

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G21R11A5

u

1

770,000

770,000

Tala directa arbre 6-10m; arrencant soca; aplec, càrrega i trans

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (a qualsevol
distància). Tot inclòs.
Arbres

G2R6423A

7

7,000

m3 Càrrega mecànica residus inerts o no especials a instal.lació de

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, a qualsevol distància. Tot inclòs.
Reix a

G2RA73G1

1,2

32,000

0,050

2,000

3,840

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Tot inclòs.
Reix a

1,2

32,000

0,050

2,000

3,840

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

Pàgina

1

AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.650,519

3,22

5.314,67

1.980,623

4,98

9.863,50

603,860

2,28

1.376,80

TOTAL SUBCAPITOL 1.2 MOVIMENT DE TERRES........................

16.554,97

SUBCAPITOL 1.2 MOVIMENT DE TERRES
E2213422

m3 Excavació per rebaix, tot tipus de terreny, pala excavadora, càr

Excavació per rebaix, tot tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió. Tot inclòs.

G242B03A

Dipòsit - Rebaix

1

590,000

1,000

2,700

1.593,000

Caseta - Arqueta

1

3,850

3,600

4,150

57,519

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
Volum ex cav ació
Esponjament

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G2243011

1

1.650,519

1.650,519

0,2

1.650,519

330,104

m2 Repàs i piconatge esplanada, mitjans mecànics, 95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM. Tot inclòs.
Dipòsit - Rebaix

1

590,000

1,000

590,000

Caseta - Arqueta

1

3,850

3,600

13,860

TOTAL CAPITOL 1 ENDERROCS I OBRA CIVIL................................................
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

14,000

7,21

100,94

16,800

4,98

83,66

28,000

7,14

199,92

28,000

9,88

276,64

350,000

1,32

462,00

14,000

95,02

1.330,28

33,600

36,48

1.225,73

CAPITOL 2 ESTRUCTURES
SUBCAPITOL 2.1 PARCEL·LA
E222142A

m3 Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.
Tanca Perimetral

G242B03A

1

56,000

0,500

0,500

14,000

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
Volum ex cav ació
Esponjament

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G2242111

1

14,000

14,000

0,2

14,000

2,800

m2 Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM. Tot inclòs.
Tanca Perimetral

G3Z112P1

1

56,000

0,500

28,000

m2 Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i
material.
Tanca Perimetral

G4BC4100

1

56,000

0,500

28,000

kg Armadura per element estructural B500SD en barres corrugades, di

Armadura per element estructural S500SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Elements estructurals composats per llosa de fonamentació, murs de contenció i sabata correguda. Tot inclòs.
Tanca Perimetral

G45C18H4

25

56,000

0,500

0,500

350,000

m3 Formigó per element estructural, HA-25/B/20/IIa, abocat bomba.

Formigó per element estructural (llosa, mur de contenció i sabata correguda), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.
Tanca Perimetral

F6188A6K

1

56,000

0,500

0,500

14,000

m2 Paret 30cm, h<=1m, bloc foradat llis 400x200x300mm gris cara vis

Paret de gruix 30 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300 mm,
gris de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb
filler calcari 1:2:10, reomplert amb HM-20. Inclou fonamentació de formigó. Totalment acabat i executat.
Tanca Perimetral

F6A19405

m

1

56,000

0,600

33,600

Reixat acer h=1,6 m, tela metàl·lica torsió simple, galvanitzat,

Reixat d'acer d'alçària 1,6 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3
m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. Totalment acabada i instal·lada.
Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.
Tanca Perimetral

1

56,000

56,000
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

56,000

29,14

1.631,84

TOTAL SUBCAPITOL 2.1 PARCEL·LA............................................

5.311,01

SUBCAPITOL 2.2 ESTRUCTURA DIPÒSIT
E222142A

m3 Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.

G242B03A

Dipòsit - Sabates Centrals

4

5,100

1,000

0,250

5,100

Dipòsit - Sota parets perimetrals

1

292,000

1,000

0,650

189,800
194,900

7,21

1.405,23

233,880

4,98

1.164,72

312,400

7,14

2.230,54

492,000

9,88

4.860,96

55,200

23,65

1.305,48

61,500

39,96

2.457,54

19.387,500

1,27

24.622,13

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Volum ex cav ació
Esponjament

G2242111

1

194,900

194,900

0,2

194,900

38,980

m2 Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM. Tot inclòs.

G3Z112P1

Dipòsit - Sabates Centrals

4

5,100

1,000

20,400

Dipòsit - Sota parets perimetrals

1

292,000

1,000

292,000

m2 Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i
material.
Fonamentació dipòsit

G4DC1D00

1

492,000

1,000

492,000

m2 Muntatge i desmuntatge encofrat, h<=3m, tauler.

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.
Biga seient

ENCWASTOP

m

2

92,000

0,300

55,200

Encofrat de 25 cm de tauler de pi amb junta Waterstop V-20 de Si

Encofrat de 25 cm amb armadura passant més junta Waterstop V-20 de SIKA o similar. Muntatge i
desmuntatge d'encofrat de llistons/tauler de fusta de pi; permetent el pas de l'armadura de la llosa i la
junta Waterstop de la marca SIKA o similar. Inclou tota la mà d'obra, maquinària i tot el material.
Dipòsit Llosa Central

G3CB4100

1

61,500

61,500

kg Armadura per a lloses i sabates de fonamentació, barres corrugad

Armadura per a lloses i sabates de fonamentació en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou muntatge i material de muntatge. Tot inclòs.
Dipòsit - Fonamentació

1,1 17.625,000

19.387,500
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

G3C51AH4

m3 Formigó per a lloses i sabates de fonamentació, HA-30/P/20/IV, b

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

224,000

97,55

21.851,20

1,000

132.801,32

132.801,32

TOTAL SUBCAPITOL 2.2 ESTRUCTURA DIPÒSIT........................

192.699,12

Formigó per a lloses i sabates de fonamentació, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.
Dipòsit - Fonamentació

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P10

u

1

224,000

1,000

1,000

224,000

Dipòsit prefabricat rectangular SR6, de 2015m3 útils amb coberta

Dipòsit prefabricat rectangular SR6, de 2.239 m3 totals i de 2.015m3 útils, amb coberta i semisoterrat;
dimensions interiors de 28x16 m2; dimensions llosa fonamentació de 28,56x16,56 m2; altura lliure interior del dipòsit de 5,05m. Les parets del dipòsit estan composades per 44 panells de mur exterior de
5,65 m d’altura per 2m d’ample; i espessor de 16 cm en la part superior i de 40cm en la part inferior
del panell; prefabricats amb HP-40/F/13/IV; amb juntes verticals injectades amb formigó líquid de 10
atm. Panells de cantonada en angle recte articulats entre si mitjançant perns. Disseny complint els requisits de la norma UNE EN 1992:3-2011 per a classe d’estanqueïtat 2. La coberta està composada
per 28 panells en HP-40/F/13/IV, formant dos faldons amb carener segons l’eix major del dipòsit. La
coberta es sustenta sobre pòrtic prefabricat de recolzament segons l’eix major del dipòsit format per 6
pilars de 4,56 m d’altura, de 40x40 cm de secció i doble mènsula al cap del pilar; i 5 jàsseres prefabricades de 5,05 m de longitud i secció 50x40 cm; formigó HP-40/F/13/IV. Inclou càrrega i transport
fins la parcel•la; muntatge segons especificacions del prefabricat; incloent material i ma d’obra per a
les juntes per cordó de massilla de poliuretà; perns expansius i roscats; unions amb lechada BETTOR PCI; dues mans de pintura Sika TOP SEAL 107; morters sense retracció per a les peces de
coberta; etc. Inclou ajudes per formació de passamurs i forats d'entrades i sortides. Tot inclòs.
Dipòsit

1

1,000

SUBCAPITOL 2.3 ELEMENTS ACCESSORIS DIPÒSIT
E8B271E3

m2 Pintat parament formigó, pintura anticarbonatació tixotròpica i

Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en
tres capes. Color a triar per la D.F. per minimitzar l'impacte visual amb l'entorn. Tot inclòs.
Parets perimetre

E7216CK3

1

89,300

5,880

525,084
525,084

6,04

3.171,51

472,503

18,60

8.788,56

6,000

224,03

1.344,18

1,000

261,60

261,60

m2 Membrana GA-1, làmina, 6.6kg/m2, LBM(SBS)-50/G-FP-150g/m2, acaba

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6.6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura
FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida amb oxiasfalt OA 90/40,
prèvia imprimació. Inclòs unions de punts singulars amb els extractors, tapa entrada dipòsit, etc. Tot
inclòs.
Coberta

EEM37111

u

1

28,550

16,550

472,503

Extractor d'aire estàtic per a ventilació de 50m3/h

Subministrament i col·locació d'extractor d'aire estàtic per a ventilació, amb suplement al coll, capaç
de renovar un cabal d'aire de 50 m3/h. Totalment instal·lat, inclós proves de funcionament i cal·librat.
Ex tractors

KADTU001

u

6

6,000

Trapa practicable eix horitzontal acer galvanitzat 3 mm, 80x80cm

Subministrament i col·locació de trapa practicable d'eix horitzontal de planxa d'acer galvanitzat antilliscant de 3 mm, per a un buit d'obra de 80x80 cm. Inclòs suplement amb gero arrebossat, bastiment, puny, agafadors, tornilleria i part proporcional de peces especials. Tot inclòs i instal·lat.
Trapa

1

1,000
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

P19

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,000

201,11

603,32

5,000

194,77

973,84

20,000

59,44

1.188,82

4,000

316,62

1.266,48

1,000

990,68

990,68

TOTAL SUBCAPITOL 2.3 ELEMENTS ACCESSORIS DIPÒSIT ...

18.588,99

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior sense prot

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 sense protecció de seguretat, per a una alçada màxima
de 4 metres, exterior, fixada mecànicament a parament vertical cada menys de 2 metres d'altura; i,
fixada a solera i coberta. L'escala estarà formada per dos perfils UPN50 amb graons cada menys de
30 cm i més de 23 cm. Tindrà una portella de seguretat amb molla, segons especificacions del CAT.
Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.
Escala Ex terior

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P20

m

1

3,000

3,000

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 interior amb protec

Escala metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 interior amb protecció de seguretat, per a una alçada de
5 metres, fixada mecànicament a parament vertical cada menys de 2 metres d'altura; i, fixada a fonament i coberta. L'escala estarà formada per dos perfils d'acer inoxidable amb graons cada menys
de 30 cm i més de 23 cm, segons especificacions del CAT. S'instal·larà linea de vida en inoxidable
ja que hi ha contacte amb l'aigua i ánodes de sacrifici de magnesi cada 2 m lineals d'escala, segons
especificacions del CAT. Inclou escala de seguretat exterior per accés per l'entrada d'home. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.
Escala Interior

P21

m

1

5,000

5,000

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una al

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una altura mínima d'un metre, amb perfileria circular de diàmetre 50mm, barra horitzontal intermitja de diàmetre 50mm i entornpeu de 150x5
mm, fixada mecànicament a la coberta cada 1,5 m amb perfil de diàmetre de 50 mm, segons especificacions del CAT. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.
Tram Barana

P22

u

1

20,000

20,000

Línia d'anclatge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense a

Subministre i instal·lació de línia d'anclatge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de
caigudes, de 30m de longitud, classe C, composada per 2 anclatges terminals d'aleació d'alumini
L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 anclatge intermitg d'acero inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable flexible d'acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diàmetro,
composat per 7 cordones de 19 hilos; 1 poste tensor de caixa oberta, con ull en un extrem i forquilla
a l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per cabos; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclou fixacions per a la subjecció dels components de la línia d'anclatge al suport.
Diposit

P23

u

4

4,000

Desinfecció del dipòsit de regulació, segons Decret 130/2003 i t

Desinfecció del dipòsit de regulació, segons Decret 130/2003 i totes les canonades instal·lades a l'obra. Tot inclòs.
Desinfecció

1

1,000
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

6,330

7,21

45,64

7,596

4,98

37,83

17,050

7,14

121,74

28,200

9,88

278,62

28,200

24,04

677,93

17,960

23,65

424,75

110,260

26,79

2.953,87

SUBCAPITOL 2.4 CASETA CLORACIÓ I DISTRIBUCIÓ
E222142A

m3 Excavació per fonamentació, h<=2m, tot tipus de terreny, retroex

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs.

G242B03A

Caseta - Sabata correguda

1

14,500

0,500

0,400

2,900

Caseta - Solera Cloració

1

7,400

1,000

0,350

2,590

Caseta - Entrada mecanismes
hidràulics

1

2,400

1,000

0,350

0,840

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
Volum ex cav ació

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Esponjament

G2242111

1

6,330

6,330

0,2

6,330

1,266

m2 Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM. Tot inclòs.

G3Z112P1

Caseta - Sabata correguda

1

14,500

0,500

7,250

Caseta - Solera Cloració

1

7,400

1,000

7,400

Caseta - Entrada mecanismes
hidràulics

1

2,400

1,000

2,400

m2 Capa neteja i anivellament g=10cm form. HL-150/P/20/, camió.

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i
material.
Caseta

F931201F

1

6,000

4,700

28,200

m3 Base tot-u artificial, estesa i piconatge al 95% PM

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. Tot inclòs.
Caseta

G4DC1D00

1

6,000

4,700

28,200

m2 Muntatge i desmuntatge encofrat, h<=3m, tauler.

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi. Inclòs tota la mà d'obra, maquinària i material.

G4DC2D00

Caseta - Arqueta Llosa

1

14,900

0,400

5,960

Caseta - Sabates Corregudes

2

15,000

0,400

12,000

m2 Muntatge i desmuntatge encofrat per a llosa i murs de contenció,

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses i murs de contenció, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi. Tot inclòs.
Caseta - Mur Arqueta

2

14,900

3,700

110,260
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

G4BCMAGG

m2 Armadura per llosa AP500SD, malla electrosoldada de barres corru

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

10,780

8,66

93,35

1.619,200

1,32

2.137,34

20,665

95,02

1.963,59

21,400

21,77

465,88

80,036

43,25

3.461,56

11,200

31,31

350,67

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou material i mà d'obra per muntatge. Tot inclòs.

G4BC4100

Caseta - Solera Cloració

1,1

7,400

1,000

8,140

Caseta - Entrada mecanismes
hidràulics

1,1

2,400

1,000

2,640

kg Armadura per element estructural B500SD en barres corrugades, di

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Armadura per element estructural S500SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Elements estructurals composats per llosa de fonamentació, murs de contenció i sabata correguda. Tot inclòs.

G45C18H4

Caseta - Arqueta

1,1

1.312,000

1.443,200

Caseta - Sabata correguda

1,1

160,000

176,000

m3 Formigó per element estructural, HA-25/B/20/IIa, abocat bomba.

Formigó per element estructural (llosa, mur de contenció i sabata correguda), HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Tot inclòs.

E7J512E0

Caseta - Arqueta

1

17,020

1,000

1,000

17,020

Caseta - Sabata correguda

1

14,500

0,500

0,300

2,175

Caseta - Solera Cloració

1

7,400

1,000

0,150

1,110

Caseta - Solera Entrada mecanismes
hidràulics

1

2,400

1,000

0,150

0,360

m

Segellat junt obra, 20mm x 30mm, junt expansiva amb aigua benton

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu
en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil, previ tall de junt. Tot inclòs, completament
acabat.
Caseta

F6188J7T

1

21,400

1,000

21,400

m2 Paret 30cm, i altura <=2.5m, bloc foradat llis 400x200x300mm de

Paret de gruix 30 cm i alçària <= 2.5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300
mm, de color blanc de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment
blanc de ram de paleta 1:1:7. Inclou tot el material i mà d'obra necessaria per a la bona execució de
les parets de la caseta. Tot inclòs.

EDA01002

Paret Longitudinal

2

6,000

3,740

44,880

Paret Transv ersal

2

4,700

3,740

35,156

ml Llinda estructura amb peça en U 15x20x25 cm, armada i formigonad

Subministre i col·locació de llinda estructural a base de peça en U llisa de 15x20x25 cm de morter
de ciment gris de cares vistes, col·locada amb morter de ciment 1:6, armada amb 4 rodons del 12 i
estreps 6 mm cada 25 cm i formigonada, amb formigó HA-25/B/25/IIa. Tot inclòs i executat.
Porta

2

2,600

5,200

Finestra

4

1,500

6,000
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

E4LEU010CAS

m2 Forjat 11.7 de Pujol de 25+5 cm, amb biguetes de formigó pretens

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

28,200

82,73

2.332,99

21,400

25,04

535,86

28,200

23,48

662,14

2,000

919,95

1.839,90

2,000

259,33

518,66

13,545

18,03

244,22

TOTAL SUBCAPITOL 2.4 CASETA CLORACIÓ I DISTRIBUCIÓ..

19.146,54

Sostre format per forjat unidireccional tipus 11.7 de Pujol o similar format per biguetes amb una distància d'intereixos de 70 cm amb un gruix total de 25+5 cm, inclosos negatius i malla 20x20 DN 6mm
de repartiment, capa de compressió de HA-25, per un moment flector últim de 3.500 kg·m/ml, (sense
majorar), inclòs formació de pendents, segons detall de plànols. Tot inclòs, completament acabat.
Sostre

EDA01003

1

6,000

4,700

28,200

ml Cèrcol 30x30 cm de formigó HA-25 armat.

Cèrcol de 30x30 cm de formigó HA-25, armat amb armadura de 4 rodons diametre 12 i estreps diàmetre 6 mm cada 20 cm. Tot inclòs, completament acabat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

G711H664

Paret Longitudinal

2

6,000

12,000

Paret Transv ersal

2

4,700

9,400

m2 Membrana PA-2,7.7kg/m2,2làm.,LBM(SBS)-24-FV-60g/m2,adh.oxiasfalt

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7.7 kg/m2 de dues
làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació. Tot inclòs.
Sostre

F618GG06A

u

1

6,000

4,700

28,200

Porta de ferro galvanitzat sobre bastiment base de dues fulles,

Subministre i col·locació de porta doble de ferro galvanitzat, 2100x1800 mm, col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batent. Inclòs bastiment, accessoris, pany de tancament normalitzat
per companyia i pintat de la mateixa amb una mà d'imprimació per galvanitzat i dues mans de pintura
plàstica per exteriors. Tot inclòs.
Porta

F618GG05

2

2,000

m2 Finestra a base de peces prefabricades de formigó.

Subministre i col·locació de finestra formada a base de 3 peces prefabricades de formigó amb lames
horitzontals, de 6 cm de gruix, tipus SAS ó similar, amb lamel·les fixes horitzontals i espais per ventilació, col·locada amb morter mixt 1:6. Tot inclòs.
Finestra

E61B6111

4

1,000

0,500

2,000

m2 Envà tancament 70mm, bloc formigó cel·lular, encadellat, 625x500

Envà per a tancament de gruix 7 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x500x70 mm i densitat 550 kg/m3, per a revestir,
col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2. Tot inclòs i acabat.
Env à caseta

1

4,300

3,150

13,545
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,000

84,13

168,26

1,000

770,59

770,59

1,000

666,77

666,77

35,645

32,41

1.155,25

3,350

59,44

199,13

1,000

2.476,41

2.476,41

SUBCAPITOL 2.5 ELEMENTS ACCESSORIS CASETA
EM31U006

u

Extintor automàtic pols seca, ABC, 6kg, eficàcia 27A-183B/C, man

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.

P27

Cambra cloració

1

1,000

Cambra mecanismes

1

1,000

u

Ternal

Subministre i col·locació deperfil HEB 220 de 5 m de longitud encastada a parets caseta i ternal per
una càrrega màxima de 350 kg, a una alçada de 2,7 m. Tracció i elevació manual. Inclòs accesoris.
Totalment col·locat provat i en condicions de funcionament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Ternal

P28

u

1

1,000

Carro per ternal

Subministre i col·locació de carro per ternal per càrrega màxima de 350 kg. Inclòs accesoris, totalment col·locat, provat i en condicions de funcionament.
Carro

E82C2M3J

1

1,000

m2 Enrajolat vertical interior, h>3m, gres porcel·lànic premsat pol

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit,
grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Tot inclòs i acabat.

P21

Parets longitudinals

2

4,300

3,150

27,090

Parets transv ersals

2

2,150

3,150

13,545

Porta

-1

2,100

-3,990

Finestres

-2

0,500

-1,000

m

1,900
1,000

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una al

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI-316 exterior amb una altura mínima d'un metre, amb perfileria circular de diàmetre 50mm, barra horitzontal intermitja de diàmetre 50mm i entornpeu de 150x5
mm, fixada mecànicament a la coberta cada 1,5 m amb perfil de diàmetre de 50 mm, segons especificacions del CAT. Totalment acabada i instal·lada. Inclou p.p. de mà d'obra, material, elements de fixació i mitjans auxiliars.
Tram Barana

P29

u

1

3,350

3,350

Acabats interiors i exteriors caseta

Revestiment i pavimentació interior de caseta així com acabats interiors i exteriors, pintat exterior i interior, baixant pluvials i desguàs en cadascuna de les sales (cloració i arqueta mecanismes) connectats a descàrreda del dipòsit, instal·lació necessària per a la connexió de la dutxa renta-ulls des del
dipòsit nou i altres instal·lacions necessàries. Inclou escala de baixada a l'arqueta de la caseta. Inclou tot el material, maquinària i mà d'obra per deixar la caseta totalment acabada.
Caseta

P30

u

1

1,000

P.A. Ampliació i adeqüació nova potència

Partida alçada a justificar per l'ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i protecció pre adequació a la nova instal·lació.
Adeqüació

1

1,000
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

P31

DESCRIPCIÓ

M

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

2.674,83

2.674,83

10,000

16,15

161,48

1,000

4.247,21

4.247,21

TOTAL SUBCAPITOL 2.5 ELEMENTS ACCESSORIS CASETA....

12.519,93

Línea elèctrica, amb cable de coure designació UNE 0,6/1kV, de 4

Subministre i instal·lació de línia eléctrica, amb cable de coure designació UNE 0,6/1 KV, de 4x10
mm2, de secció amb tub PVC rígid de 40 mm col·locat sobre paret amb p.p d'accessoris.
Linia general alimentació

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P32

u

1

10,000

10,000

Instal·lació elèctrica interior i exterior de la caseta de mecan

Instal·lació elèctrica complerta caseta format per 6 llumeneres estanques fluorescents interiors IP-65
2x36 W, endolls estancs IP-65, 1 llumenera per exteriors amb làmpada de 70 W, preses de tensió, 2
llumenera d'emergència estanca de 300 lumens, interruptors estancs IP65, 6 endolls estancs IP65,
III+N+TT, connexions entre brides i estructures metàl·liques amb trams flexibles de conductor de
CU aïllar d'1X16 mm2 i connexió a col·lector de terra, alimentació a sistema de sondes de nivell, cablejat total de la instal·lació amb cable de CU designació RV 0,6/1kV i tub de PVC rígid segons plànols i esquemes elèctrics. Inclou la caixa general de protecció de polièster reforçat, IP-65, amb borns
bimetàl·lics, bases i fusibles, segons esquema i muntada superficialment al interior d'armari, inclòs
sòcol d'obra de fàbrica i armari prefabricat de formigó amb pany i clau normalitzats per companyia.
Inclou caixa de mesura i protecció (Connexió de Servei i Medició), situada a la paret de la caseta,
amb mòduls doble aïllament, col·locats a paret d'obra de fàbrica, i a l'interior d'armari de poliester-fibra
de vidre, per 6,92 kW de potència a contractar, amb fusibles, equip de mesura multifunció. Inclou
quadre de protecció general de l'instal·lació, amb interruptor de control de potència (ICP) III+N+TT de
40 A i (IGA) interruptor general automàtic III+N+TT de 40 A a l'interior d'armari metàl·lic o de fibra de
vidre a paret de la caseta d'obra de fàbrica. Tot inclòs, completament acabat.
Caseta

1

1,000

TOTAL CAPITOL 2 ESTRUCTURES ....................................................................
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

450,500

17,74

7.991,87

540,600

4,98

2.692,19

205,000

7,14

1.463,70

CAPITOL 3 MECANISMES HIDRÀULICS
SUBCAPITOL 3.1 CANONADES I ARQUETES
G2225123

m3 Excavació rasa a qualsevol fondària, amplada <=1m, en qualsevol

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i qualsevol fondària, en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, amb retroexcavadora, martell trencador i càrrega mecànica del material excavat. Tot inclòs.

G242B03A

Gilet IV

1

61,000

1,000

2,000

122,000

Gilet II

1

45,000

1,000

2,000

90,000

CAT

1

57,000

1,000

2,000

114,000

Descàrrega

1

5,000

1,000

2,000

10,000

Sortida a Dipòsit Vell

1

5,000

1,000

2,000

10,000

Sortida a Municipi

1

5,000

1,000

2,000

10,000

Sortida a dipòsit v ell

1

11,000

1,000

3,500

38,500

Sortida a municipi

1

11,000

1,000

3,500

38,500

Sobreeix idor i Descàrrega

1

5,000

1,000

3,500

17,500

m3 Transport i descàrrega de terres i runes a abocador, camió 7 Tn,

Transport, descàrrega de terres i runes a abocador amb camió de 7 T a qualsevol distància. Inlou pagament de cànon i taxa d'abocador. Tot inclòs.
Volum ex cav ació
Esponjament

G2242111

1

450,500

450,500

0,2

450,500

90,100

m2 Repàs i piconatge sòl rasa, amplada <= 0,6m, mitjans mecànics, 9

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM. Tot inclòs.

G228A60F

Gilet IV

1

61,000

1,000

61,000

Gilet II

1

45,000

1,000

45,000

CAT

1

57,000

1,000

57,000

Descàrrega

1

5,000

1,000

5,000

Sortida a Dipòsit Vell

1

5,000

1,000

5,000

Sortida a Municipi

1

5,000

1,000

5,000

Sortida a dipòsit v ell

1

11,000

1,000

11,000

Sortida a municipi

1

11,000

1,000

11,000

Sobreeix idor i Descàrrega

1

5,000

1,000

5,000

m3 Rebliment i piconatge rasa, amplada 0,6-1,5m, material adequat e

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM. Tot inclòs.
Gilet IV

1

61,000

1,000

1,700

103,700

Gilet II

1

45,000

1,000

1,700

76,500

CAT

1

57,000

1,000

1,700

96,900

Descàrrega

1

5,000

1,000

1,700

8,500

Sortida a Dipòsit Vell

1

5,000

1,000

1,700

8,500

Sortida a Municipi

1

5,000

1,000

1,700

8,500

Sortida a dipòsit v ell

1

11,000

1,000

3,200

35,200

Sortida a municipi

1

11,000

1,000

3,200

35,200

Sobreeix idor i Descàrrega

1

5,000

1,000

3,200

16,000

febrer de 2019
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

F22011

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

389,000

12,51

4.866,39

61,500

30,00

1.845,00

6,000

271,75

1.630,52

91,300

81,93

7.480,21

55,000

44,94

2.471,70

6,600

149,44

986,30

m3 Sorra per a assentament i recobriment de canonades i conduccions

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. Tot inclòs.

P33

Gilet IV

1

61,000

1,000

0,300

18,300

Gilet II

1

45,000

1,000

0,300

13,500

CAT

1

57,000

1,000

0,300

17,100

Descàrrega

1

5,000

1,000

0,300

1,500

Sortida a Dipòsit Vell

1

5,000

1,000

0,300

1,500

Sortida a Municipi

1

5,000

1,000

0,300

1,500

Sortida a dipòsit v ell

1

11,000

1,000

0,300

3,300

Sortida a municipi

1

11,000

1,000

0,300

3,300

Sobreeix idor i Descàrrega

1

5,000

1,000

0,300

1,500

u

Arqueta d'obra per allotjar els mecanismes d'entrada de 1x1 m2 i

Arqueta d'obra per allotjar mecanismes hidràulics. Dimensions interiors de 1m x 1m i altura superior
a 1 metre de fondària. Arqueta d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou arrebossat, lliscat, marc i tapa, segons plànols de detall. Inclou moviment de terres. Tot inclòs completamet acabat.
Gilet II

GFB1L625

2

2,000

Gilet IV

2

2,000

Sortida a municipi

1

1,000

CAT

1

1,000

m

Tub PE 100, DN=200mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, so

Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Tot inclòs.

GFB1J625

Gilet IV

1,1

61,000

Sortida a dipòsit v ell

1,1

11,000

12,100

Sortida a municipi

1,1

11,000

12,100

m

67,100

Tub PE 100, DN=160mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, so

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. Tot inclòs.

GF11HD13

Gilet II

1,1

45,000

49,500

Sobreeix idor i Descàrrega

1,1

5,000

5,500

m

Tub acer estirat sense soldadura, 6", roscat, dificultat baix, c

Tub d'acer estirat sense soldadura, de 6" de mida de rosca (DN=150 mm), segons DIN 2448, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat fons rasa. Tot inclòs i instal·lat.
Descàrrega

GF11HD12

m

1,1

6,000

6,600

Tub acer estirat sense soldadura, 8", roscat, dificultat baix, c

Tub d'acer estirat sense soldadura, de 8" de mida de rosca (DN=150 mm), segons DIN 2448, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat fons rasa. Tot inclòs i instal·lat.
Sortida a Dipòsit Vell

1,1

5,000

5,500

Sortida a Municipi

1,1

5,000

5,500

CAT

1,1

57,000

62,700
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

73,700

194,97

14.369,29

TOTAL SUBCAPITOL 3.1 CANONADES I ARQUETES...................

45.797,17

SUBCAPITOL 3.2 ENTRADES GILET II I GILET IV
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació
i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.

GF3A8385

Gilet II

1

1,000

Gilet IV

1

1,000

u

2,000

237,76

475,52

1,000

442,92

442,92

1,000

329,08

329,08

2,000

633,89

1.267,78

2,000

343,79

687,58

2,000

217,96

435,92

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa. Tot inclòs, montat i provat.
Gilet IV

GF3A7375

u

1

1,000

Derivació fosa, DN=150mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 150 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa. Tot inclòs, montat i provat.
Gilet II

GN1216G4

u

1

1,000

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=200mm, PN=16bar, EN-GJS-

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.
Gilet IV

GN1216F4

u

2

2,000

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=150mm, PN=16bar, EN-GJS-

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.
Gilet II

GNZ116F4

u

2

2,000

Carret desmuntatge amb brides, acer estirat sense soldadura, EPD

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada.
Tot inclòs.
Gilet II

2

2,000

febrer de 2019
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

GNZ116G4

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,000

428,06

856,12

1,000

972,42

972,42

1,000

1.085,78

1.085,78

1,000

590,72

590,72

1,000

862,77

862,77

1,000

1.170,40

1.170,40

TOTAL SUBCAPITOL 3.2 ENTRADES GILET II I GILET IV...........

9.177,01

Carret desmuntatgea amb brides, acer estirat sense soldadura, EP

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada.
Tot inclòs.
Gilet IV

P34

u

2

2,000

Comptador DN 150 mm electromagnètic.

Comptador DN 150 mm electromagnètic amb connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada. Tot
instal·lat, provat. Tot inclòs.
Gilet II

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

GN1216G6

u

1

1,000

Comptador DN 200 mm electromagnètic.

Comptador DN 200 mm electromagnètic amb connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada. Tot
instal·lat, provat. Tot inclòs.
Gilet IV

P35

u

1

1,000

Comptador d'aigua DN 200 mm

Comptador d'aigua per hèlix DN 200 mm i connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada. Tot
instal·lat, provat. Tot inclòs.
Gilet IV

P36

u

1

1,000

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 6"

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 6" amb 5 metres de canonada d'acer estirat en total sense soldadura DIN 2448 diàmetre 6", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3
DIN 2605 diàmetre 6" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre 6". Tot inclòs i instal·lat.
Gilet II

P37

u

1

1,000

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8"

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8" amb 5 metres en total de canonada d'acer estirat sense soldadura DIN 2448 diàmetre 8", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3
DIN 2605 diàmetre 8" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre 8". Tot inclòs i instal·lat.
Gilet IV

1

1,000
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

237,76

237,76

1,000

442,92

442,92

1,000

1.170,40

1.170,40

13,200

4,68

61,78

188,100

5,50

1.034,55

2,000

409,90

819,80

2,000

582,18

1.164,36

TOTAL SUBCAPITOL 3.3 ENTRADA CAT........................................

4.931,57

SUBCAPITOL 3.3 ENTRADA CAT
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació
i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.
CAT

GF3A8385

u

1

1,000

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa. Tot inclòs, montat i provat.
CAT

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P37

u

1

1,000

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8"

Canonada i accessoris entrada al dipòsit diàmetre 8" amb 5 metres en total de canonada d'acer estirat sense soldadura DIN 2448 diàmetre 8", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3
DIN 2605 diàmetre 8" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2502 PN 16 diàmetre 8". Tot inclòs i instal·lat.
CAT

EFB14652

m

1

1,000

Tub PE100, DN=20mm, PN=16bar, connectat a pressió, superficial,

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 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 superficialment. Tot inclòs i instal·lat.
CAT

EFB14655

m

3,3

4,000

13,200

Tub PE 100, DN=20mm, PN=16bar, connectat a pressió, fons rasa, c

Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 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. Tot inclòs i instal·lat.
CAT

GNZ115G5

u

3,3

57,000

188,100

Carret desmuntatge de la marca STENFLEX-VAG o similar, tipus KAT

Carret desmuntatge de la marca STENFLEX-VAG o similar, tipus KAT-048002, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal. Tot inclòs i instal·lada.
CAT

GN4216G7

u

2

2,000

Vàlvula papallona manual,marca AMVI o similar, Tipus GAMMA F71,

Vàlvula de papallona concèntrica manual segons norma UNE-EN 593, de la marca AMVI o similar. Tipus GAMMA F71, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal. Tot inclòs i instal·lada.
CAT

2

2,000
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

237,76

237,76

2,000

217,96

435,92

1,000

343,79

343,79

1,000

329,08

329,08

1,000

271,07

271,07

1,000

471,06

471,06

TOTAL SUBCAPITOL 3.4 DESGÜÀS I SOBREEIXIDOR...............

2.088,68

SUBCAPITOL 3.4 DESGÜÀS I SOBREEIXIDOR
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació
i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.
Descàrrega i sobreeix idor del dipòsit
nou a la descàrrega i sobr

GNZ116F4

u

1

1,000

Carret desmuntatge amb brides, acer estirat sense soldadura, EPD

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada.
Tot inclòs.

GN1216F4

Sobreeix idor

1

1,000

Descàrrega

1

1,000

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=150mm, PN=16bar, EN-GJS-

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.
Descàrrega

GF3A7375

u

1

1,000

Derivació fosa, DN=150mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 150 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa. Tot inclòs, montat i provat.
Sobreeix idor i Descàrrega

GF3A8375

u

1

1,000

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 150 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa. Tot inclòs.
Sobreeix idor i Descàrrega

P38

u

1

1,000

Sobreeixidor de 6" i accessoris

Canonada i accessoris per a sobreeixidor de 6" amb 5 metres de canonada d'acer estirat sense soldadura DIN 2448 diàmetre 4", 3 corbes de 90º d'acer estirat sense soldadura norma 3 DIN 2605 diàmetre 4" i 1 brida plana d'acer trepades segons DIN 2448.N-3D diàmetre 4". Tot inclòs i instal·lat.
Sobreeix idor

1

1,000
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

237,76

237,76

2,000

409,90

819,80

2,000

215,98

431,96

2,000

1.085,78

2.171,56

2,000

633,89

1.267,78

2,000

26,17

52,34

SUBCAPITOL 3.5 SORTIDES
P42

u

Connexió de noves canonades a les existents

Connexió de noves canonades a les existents. Localització de la canonada, manipulació, preparació
i connexió a nova canonada de qualsevol diàmetre. Tot inclòs.
Sortida del dipòsit v ell

GNZ115G4

u

1

1,000

Carret desmuntatge amb brides, d'acer estirat sense soldadura, E

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer estirat sense soldadura, junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada.
Tot inclòs i instal·lat.

GF21HD12

Sortida a Dipòsit Vell

1

1,000

Sortida a Municipi

1

1,000

m

Carret estabilitzador de 8" amb dues brides

Tub d'acer estirat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 8" de mida de rosca (DN=200
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.
Tot inclòs i instal·lat.

GN1216G6

Sortida a Dipòsit Vell

1

0,600

0,600

Sortida a Municipi

1

0,600

0,600

Sortida a Dipòsit Vell

1

0,400

0,400

Sortida a Municipi

1

0,400

0,400

u

Comptador DN 200 mm electromagnètic.

Comptador DN 200 mm electromagnètic amb connexió per brides, instal·lat en arqueta soterrada. Tot
instal·lat, provat. Tot inclòs.

GN1216G4

Sortida a Dipòsit Vell

1

1,000

Sortida a Municipi

1

1,000

u

Vàlvula comporta i brides, cos curt, DN=200mm, PN=16bar, EN-GJS-

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada. Tot inclòs, montat i provat.

GF1D4845

Sortida a Dipòsit Vell

1

1,000

Sortida a Municipi

1

1,000

u

Brida exempta amb anella, DN=200mm, PN=16bar, acer ST-35, muntad

Brida exempta amb anella de 200 mm de DN i de 16 bar de PN, d'acer ST-35, muntada al tub i
col·locada al fons de la rasa. Tot inclòs i instal·lat.

GF3A8385

Sortida a Municipi

1

1,000

Sortida a Dipòsit Vell

1

1,000

u

Derivació fosa, DN=200mm, 3 campana i anella estanquitat per aig

Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90° de 200 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa. Tot inclòs, montat i provat.
febrer de 2019
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

G21YB220

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,000

442,92

885,84

1,000

457,48

457,48

TOTAL SUBCAPITOL 3.5 SORTIDES..............................................

6.324,52

Sortida a Municipi

1

1,000

Sortida a Dipòsit Vell

1

1,000

u

Perforació formigó armat passamur D<=200mm, g=20-30cm, broca dia

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable.
Passamurs connex ió entre dipòsits

1

1,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

TOTAL CAPITOL 3 MECANISMES HIDRÀULICS ..............................................

febrer de 2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS el dia 08/03/2019 a les 09:21:48 i CPISR-1 C Albert Gomez Masdeu el dia 08/03/2019 a les 12:35:09

68.318,95

Pàgina

19

AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

2.989,88

2.989,88

1,000

561,12

561,12

1,000

430,95

430,95

1,000

479,49

479,49

1,000

94,12

94,12

CAPITOL 4 SISTEMA DE CLORACIÓ
P11

u

Cloració automàtica dipòsit

Sistema de cloració automàtica del dipòsit composada per una analitzador/controlador C-650/cloro;
una cèl·lula galvanitzada cloro lliure CG-CI2; un sensor de fluxe inductiu M-18; montatge en panell;
bomba dosificadora Cilit DP-8.8 Inex Dis; dipòsit polietileno cilindric 750 l; dipòsit de retenció
PP/PEHD de capacitat de 1000 litres; Cilit caña telescop C/S Nivel; i posada en marxa; inclosa 16
garrafes de 22 litres d'hipoclorit (352 litres) i el canon de reciclatge RAEE per garrafa. Tot insatl·lat, en
funcionament i acabat.
Sistema de cloració

P18

u

1

1,000

Sistema de recirculació

Instal·lació i muntatge d'equip de cloració amb recirculació. Inclou bomba CALPEDA NM 40/12 C/B
i quadre de control CPI-S-2-T3 2CV III-380. Inclou tot el material i mà d'obra per a la correcta instal·lació de la recirculació de l'equip de cloració. Tot inclòs.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Sistema de recirculació

P12

u

1

1,000

Fotómetre manual mesurador del clor lliure

Fotómetre manual mesurador del clor lliure, maletí, tipus HI-96701C o similar segons especificacios.
Fotòmetre

P13

u

1

1,000

Dutxa-Renta ulls d'emergència

Dutxa-Renta ulls d'emergència muntada sobre base de formigó amb doble comandament, ruixador i
recollidor de plàstic ABS. Totalment insatal·lada i en funcionament.
Dutx a caseta

P14

u

1

1,000

Senyals d'advertiment

Senyals d'advertiment i senyalització, ús obligatori d'ulleres, guants, extintor, renta-ulls, etc. Totalment acabat.
Seny als

1

1,000

TOTAL CAPITOL 4 SISTEMA DE CLORACIÓ.....................................................

febrer de 2019
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4.555,56
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

5.119,82

5.119,82

1,000

1.188,81

1.188,81

1,000

1.486,02

1.486,02

CAPITOL 5 MECANISMES DE TELECONTROL

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

P39

u

Instal·lació de telecontrol al dipòsit nou, segons especificacio

Instal·lació de telecontrol al dipòsit nou, segons especificacions del CAT.
Subministre i muntatge de:
- 1 ut. Envolvent polièster IP66, IK10, 747x536x300 complert.
- 1 ut. Circuit de maniobra a 230 Vcca. amb protecció diferencial i magnetotèrmica.
- 1 ut. Transformador de maniobra 230/24 Vca. 160 VA.
- 1 ut. Font d'alimentació 24 Vcc. 2,5 A OMRON.
- 1 ut. Indicador de procés amb reles programables de sortida DITEL o similar (indicació nivell).
- 1 ut. Relé control programable Easy 512-DC-Eaton. Relés de maniobra i muntatge.
- 2 ut. Protecció contra sobretensions UFBK de PHOENIX o similar.
- 2 ut. Interruptor nivell Flygt tipus ENM-10 o similar.
- 1 ut. Sonda nivell hidrostàtica E&H ref. FMX-167 o similar.
- 2 ut. Sonda de temperatura per a entrada de Gilet IV i la sortida del dipòsit de nova construcció.
- 1 ut. flotador de la marca URARIEGO o similar, tipus de 4 vies.
- 3 ut. Caixes d'interconnexió estanques en policarbonat IP-66
- 60 metres manguera elèctrica VVK de 3x1,5 mm2 en pantalla 100% (Cable CAT CC-16)
- 60 metres manguera elèctrica VVK de 5x1,5 mm2 (Cable CAT CC-13)
- 30 metres manguera elèctrica VVK de 5x1,5 mm2 (Cable CAT CC-12)
- 30 metres manguera elèctrica VVK de 5x1,5 mm2 (Cable CAT CC-11)
- 100 metres de tub de polietilè doble capa de 63 mm per a protecció de cables elèctrics segons
norma EN-50086-2-4.
El nou armari elèctric serà instal·lat a la caseta i amb disponibilitat de subministre elèctric de 230Vca.
S'ha previst un relé programable amb la finalitat d'adequar les senyals i la maniobara un cop definida
la seva funcionalitat, així com les modificacions necessaries en els armaris existents. No es preveu
cap comunicació amb els pous de subministre d'aigua, les senyals de mando existents, s'utilitzaran
per a les maniobres del nou dipòsit.
Telecontrol

P40

u

1

1,000

Partida Alçada a Justificar per la modificació cablejat a armari

Partida Alçada a Justificar per la modificació cablejat a armari elèctric i de telecomandament, donant
d'alta les senyals al PLC i SCADA del CAT, segons especificacions del CAT. Inclou creació del
nou sinóptic a l'empresa concessionaria de l'abastament de la marca Sofrel o compatible amb aquesta marca, on s'inclourà les dades obtingudes per tots els elements de mesura del projecte (comptadors, sobdes de nivell, clor, temperatura, etc.).
Telecontrol CAT

P41

u

1

1,000

Arqueta de Sondes i equips, segons especificacions del CAT.

Arqueta de Sondes i equips, segons especificacions del CAT. Inclou obra ccivil i materials per a la
construcció de l'arqueta de sondes amb obra de fàbrica, marc i tapa de dimensions 760x700 interior i
posicionament de tub guía per a les sondes. Inclou tot el material, mà d'obra, totalment acabat.
Arqueta de sondes i equips

1

1,000

TOTAL CAPITOL 5 MECANISMES DE TELECONTROL .....................................

febrer de 2019
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

7.989,40

7.989,40

CAPITOL 6 SEGURETAT I SALUT
PASSUA01

ut

Cobrament íntegre per la Seguretat i Salut.

Per l'adopció de seguretat i salut durant les obres (Segons estudi de seguretat annex).
Seguretat i Salut

1

1,000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

TOTAL CAPITOL 6 SEGURETAT I SALUT...........................................................

febrer de 2019
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

5.200,00

5.200,00

CAPITOL 7 IMPREVISTOS
IMPR001

PA Partida alçada a justificar per imprevistos.

Partida alçada a justificar per imprevistos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

Imprev istos

1

1,000

TOTAL CAPITOL 7 IMPREVISTOS ......................................................................

5.200,00

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

360.985,46

febrer de 2019
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

5. PRESSUPOST GENERAL
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16
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PRESSUPOST GENERAL
Nou dipòsit de proveïment d'aigua, a l'Ampolla.
CAPITOL

RESUM

IMPORT EUROS

1

ENDERROCS I OBRA CIVIL...........................................................................................................................

18.861,31

2

ESTRUCTURES...........................................................................................................................................

248.265,59

3

MECANISMES HIDRÀULICS...........................................................................................................................

68.318,95

4

SISTEMA DE CLORACIÓ...............................................................................................................................

4.555,56

5

MECANISMES DE TELECONTROL.................................................................................................................

7.794,65

6

SEGURETAT I SALUT...................................................................................................................................

7.989,40

7

IMPREVISTOS..............................................................................................................................................

5.200,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals ......................
46.928,11
6,00% Benefici industrial..........................
21.659,13

360.985,46

SUMA DE DESPESES I BENEFICI

68.587,24

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA

429.572,70

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8EDEEB7EAC174201AEDD2D715BE24412 i data d'emissió 18/03/2019 a les 11:25:16

21,00% I.V.A...........................................

90.210,27

90.210,27

PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ

519.782,97

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CINC-CENTS DINOU MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
Tarragona, Febrer de 2019.
L'enginy er industrial,
Assistència Tècnica

Rafael Cabré i Villalobos
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