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1.

ANTECEDENTS.

A l’ETAP de Caldes de Montbui es disposa a l’actualitat de quatre filtres de tractament d’aigua
potable de material d’acer al carbó amb unes dimensions de 2,0 mt. de diàmetre i 7 mt. de
longitud.
L’empresa municipal de serveis GMSSA ha valorat després de fer diferents estudis de poderlos substituir per quatre filtres nous (dos de sílex i dos de carbó actiu) per un cabal de 150
m³/h total.
Per aquest motiu, l’empresa municipal GMS SA de l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha
sol·licitat els serveis d’enginyeria a INVALL SA per tal de realitzar la redacció del següent
projecte:
“PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI”
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2.

OBJECTE DEL PROJECTE.

L’objecte del present document és el de descriure les obres de millora previstes al
PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES DE TRACTAMENT
D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI.
De forma genèrica les obres què s’han de realitzar són les següents:
-

Demolició de paret d’obra
Retirada dels actuals 4 filtres.
Demolició de bancades d’obra de formigó.
Desmuntatge de la caldereria i vàlvules de maniobra.
Formació de nous fonaments per a poder adaptar-los als suports dels nous
equips.
Instal·lació dels nous filtres.
Adaptació de les actuals canonades de PEAD d’entrada i sortida d’aigua, per
tal de poder orientar-les cap a les noves embocadures.
Adaptació de l’actual canonada d’acer de la línia d’aeració.
Adaptació de part de la caldereria actual i vàlvules de maniobra manuals amb
la nova caldereria i vàlvules motoritzades.
Reconstrucció del tancament d’obra de l’edifici amb la col·locació de marcs
d’acer per a facilitar l’entrada parcial dels nous equips a instal·lar.
Instal·lació d’instrumentació i cablejat
Instal·lació del quadre elèctric de maniobra pels nous equips i connexió a
l’embarrat dels quadres existents pel subministrament elèctric.
Programació de l’SCADA per a poder incorporar tots els nous equips.

També és objectiu d’aquest projecte constructiu la definició i valoració de les obres
necessàries per substituir quatre filtres d’aigua de l’actual ETAP de caldes de Montbui.
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3.

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL.

Les aigües a tractar són canalitzades des del dipòsit regulador cap als actuals filtres de
tractament mitjançant una canonada de PEAD de DN 110 mm, que entra per la coberta de
l’edifici a on hi ha instal·lats els filtres.
Des de la coberta es deriven quatre sortides amb una canonada de PEAD de DN 90 mm fins
a poder embocar a l’entrada del filtre.
Després també hi ha quatre canonades de PEAD a la sortida dels quatre filtres que van a
connectar a la canonada principal de sortida de l’aigua tractada, situada a la coberta de
l’edifici.
Aquest és el funcionament a on funcionen els quatre filtres en paral·lel.
A la coberta hi ha un conjunt de vàlvules de maniobra (tres unitats) que permet poder
canalitzar les aigües a tractar cap a dos dels filtres i després mitjançant els tubs de sortida es
poden canalitzar cap a l’entrada dels altres dos filtres restants. D’aquesta manera es pot
aconseguir dues línies de tractament amb un funcionament en sèrie
A l’actualitat totes les vàlvules instal·lades són de comporta o bé de papallona manuals i no hi
ha cap automatització del sistema. Les diferents maniobres s’han de fer de forma manual.
També hi ha una canalització de PEAD pel contrarentat que està connectada a les entrades
dels actuals filtres i disposa de diferents vàlvules per a poder actuar en el sentit de circulació
de l’aigua que es desitja per aquesta funció, amb sortides de desguàs.
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4.

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

Els filtres a instal·lar es muntaran en sèrie amb una primera etapa de filtració amb sílex i tot
seguit amb una etapa de filtració de carbó actiu.
El cabal d’aigua a tractar és de 150 m³/h i que per tant es tractarà 75 m³/h per cadascuna de
les dues línies (filtre de sílex+filtre de carbó actiu)
Amb la instal·lació dels quatre nous filtres previstos s’han previst les següents intervencions a
l’ETAP de Caldes de Montbui:
4.1.

DESMANTELAMENT DELS EQUIPS

Prèviament al desmuntatge dels actuals equips s’ha de fer la demolició de la paret d’obra al
lateral de l’edifici i que envolta el perímetre dels actuals filtres.
Tot seguit s’ha de fer el desmuntatge de la caldereria i vàlvules per a desconnectar de les
xarxes d’entrada i sortida de l’aigua a tractar, que s’han de mantenir.
Una vegada realitzada la desconnexió de les canonades actuals, es pretén procedir al
desmantellament del sistema de filtres existent.
4.2.

IMPLANTACIÓ DELS EQUIPS

Es pretén instal·lar quatre nous filtres d’aigua en l’antiga ubicació dels filtres anteriors
intentant aprofitar les actuals estructura de formigó i reutilitzar la instal·lació existent de obra
civil; tot i que s’han de realitzar una nova bancada de suport pels filtres de carbó actiu i en el
filtre de sílex una ampliació de la bancada existent (veure plànol núm. 3 i l’annex núm. 1)
La instal·lació d’aquests filtres fa que s’hagi de modificar les actuals canonades d’entrada i
sortida per tal de poder adaptar-les a les noves embocadures.
La qualitat de l’aigua a tractar amb els filtres projectats després de passar pel decantador
lamel·lar és d’un màxim de 10mg/l de sòlids en suspensió a l’entrada.
Els filtres de sílex permet una etapa de filtració mitjançant el pas de les aigües per diferents
mides de sílex amb un funcionament automatitzat.
Els filtres de sílex són dues unitats horitzontals d’acer al carbó amb una aplicació de
tractament superficial amb Epoxy i per a treballar a 4 bar. Es subministrarà totalment equipat
amb les embocadures d’entrada i sortida, amés de les diferents boques de home, desguàs i
sortida d’aeració (veure plànol núm. 5).

MEM-8

1608-P0-MEM-R0.doc

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI

MEMÒRIA

La velocitat de filtració serà de 5,8 m/h amb una pèrdua de carrega prevista en el
funcionament de filtració de 0.2Kg/cm² i quan el sistema automatitzat detecti una saturació
amb una pèrdua de carrega de 0.5/ 0.6 Kg/cm² es produirà el contrarentat.
Els filtres de carbó actiu compliran amb la funció d’una segona etapa de filtració amb el pas
de les aigües a tractar per una carrega de carbó actiu.
Els filtres de carbó actiu són dues unitats horitzontals d’acer al carbó amb una aplicació de
tractament superficial amb Epoxy i per a treballar a 4 bar. Es subministrarà totalment equipat
amb les embocadures d’entrada i sortida, amés de les diferents boques de home, desguàs i
sortida d’aeració (veure plànol núm. 5).
El cabal a tractar es preveu que estigui en contacte amb el carbó actiu uns 8 o 9 minuts.
El contrarentat d’aquests filtres de carbó actiu, també es realitza de les mateixes
característiques que els filtres de sílex.
4.3.

CALDERERIA

Per a fer l’encaix dels nous filtres amb la instal·lació existent d’entrada y sortida d’aigua
modificades d’acord a l’indicat en el punt anterior, serà necessària la instal·lació de nova
caldereria que adapti el circuit de canonades existent amb els circuits d’entrada y sortida
d’aigua als nous filtres i incorporar les vàlvules automàtiques amés de les vàlvules manuals
actuals que s’han de poder aprofitar.
4.4.

INSTRUMENTACIÓ i QUADRE ELÈCTRIC.

S’instal·larà un quadre elèctric de control dels nous equips a la sala elèctrica i a on es
connectarà a l’embarrat dels actuals quadres existent per aconseguir el subministrament
elèctric.
Aquest quadre elèctric anirà equipat amb un autòmata programable PLC model S7-1200 o
simila; que incorpori una pantalla per a la visualització del funcionament dels equips i el seu
estat.
A l’annex núm. 2 del present projecte s’ha definit la instrumentació que es precisa per a
connectar les diferents vàlvules automàtiques amb el PLC a instal·lar al nou quadre elèctric,
per tal de poder automatitzar el sistema de tractament de les aigües.
També es preveu l’actualització del SCADA actual amb la incorporació dels nous senyals
analògic i digitals des del PLC instal·lat al quadre elèctric.
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5.

JUSTIFICACIÓ D’OBRA COMPLETA

Les obres a què es refereix el present Projecte compleixen el que s’especifica a l’article 6 de
la Llei 30/2007 del 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, entenent per contractes
d’obra aquells que tenen per objecte la realització d’una obra o execució d’alguns dels treballs
enumerats a l’annex I que respongui a les necessitats especificades pel sector públic
contractant. El contracte podrà incloure la redacció del corresponent projecte.
Actualment també està vigent el Real Decret 1098/2001, i dins aquest R.D. l’article 125
especifica que els projectes s’hauran de referir a obres complertes, entenent com a obra
complerta aquella que pot ser entregada a l’ús general o servei públic corresponent.

6.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Segons el Real Decreto de Hacienda 1098/2.001 de 12 de octubre per l’execució de les obres
definides en el Present Projecte, el Contractista haurà d’estar legalment classificat.
A continuació es detalla la classificació necessària:
Grup E: Hidràuliques.
Subgrup 1: Abastaments i sanejaments.
Categoria 3: Quantia superior a 360.000 € i inferior a 840.000 €

7.

CRITERIS ECONÒMICS

7.1.

TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

El termini d’execució de les obres del present projecte serà de TRES MESOS a partir de la
data de l’acta de replanteig.
L’execució de les diferents unitats d’obra s’adaptarà al disposat en el Plec de Condicions.
7.2.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars està inclòs en el Document núm. 3 del present
Projecte.
En ell es defineix la descripció de les obres del projecte. Apareixen les condicions que han de
reunir els materials, dispositius i instal·lacions que s’han d’emprar, així com les
característiques de cada un d’aquests, seguint en cada cas les normes i instruccions oficials
vigents per a cada un. Es defineixen també les característiques de cada unitat d’obra.

MEM-10

1608-P0-MEM-R0.doc

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI

MEMÒRIA

7.3.

PREUS

L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla en l’annex de
justificació de preus. En aquest estudi s’han diferenciat els següents conceptes:
a) Mà d’obra
S’ha estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la
zona, i 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 han estat obtingudes les despeses totals per jornada
de treball i hora per a cada una de les categories d’operaris.
b) Maquinària
Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l’obra, es determina el cost horari
a partir del preu d’adquisició tot 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 de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic.
Per últim s’ha tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses que
serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades s’ha obtingut les despeses
horàries de cada una de les màquines.
c) Preu dels materials a peu d’obra
Aquest preu ha estat deduït partint del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb
els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la
manipulació dels materials. A més a més s’inclou en aquest preu els costos de l’obligat control
de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instal·lat.
Finalment s’ha arribat a determinat el preu de les diferents unitats d’obra que figuren als
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 ha estat
obtingut el cost directe, en el qual s’aplica pel concepte de cost indirecte un augment arrodonit
del 5% 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.
7.4.

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 al plec. A aquests amidaments se’ls aplica els preus continguts
als corresponents quadres núm. 1 i núm. 2 per a l’obtenció dels pressupostos parcials i totals.
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9.

PRESSUPOST D’OBRA.

A continuació es descriu el pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs):
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
13% Despeses Generals
6% Benefici Industrial

279.451,00 €
36.328,63 €
16.767,06 €
-------------------------

TOTAL
I.V.A. (21%)

332.546,69 €
69.834,80 €
-------------------------

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

402.381,49 €

El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs), per l’execució de les obres descrites a la
PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES DE TRACTAMENT
D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI; puja a l’expressada quantitat de QUATRECENTS DOS MIL TRES-CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
(402.381,49 €) (IVA inclòs).

Reus, novembre de 2016
L’Enginyer Autor del Projecte,

JORDI BESSA PANADÉS
Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Col·legiat núm. 14.111

1608-P0-MEM-R0.doc

MEM-13

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI

ANNEX 01. DOCUMENTACIÓ INICIAL

ANNEX 01.
DOCUMENTACIÓ INICIAL

1608-P0-AN01-R0.doc

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI

ANNEX 01. DOCUMENTACIÓ INICIAL

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI
ANNEX 01. DOCUMENTACIÓ INICIAL

ÍNDEX
1.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ............................................................................................ 5

1.1. Filtres de sílex. .................................................................................................................. 5
1.2. Filtres de carbó actiu. ........................................................................................................ 7
2.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ............................................................................................ 9

1608-P0-AN01-R0.doc

A01-3

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI

ANNEX 01. DOCUMENTACIÓ INICIAL

1.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

D’acord amb els estudis previs realitzats per l’empresa municipal GMSSA de l’Ajuntament de
Caldes de Motbuí, a on s’ha de substituir els quatre actuals filtres de tractament d’aigua de
l’ETAP de Caldes de Montbuí per quatre nous filtres (dos de sílex i dos de carbó actiu).
Segons la documentació inicial facilitada els filtres són de les següents característiques i
també s’adjunta la situació actual dels equips instal·lats:
1.1.

Filtres de sílex.
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1.2.

Filtres de carbó actiu.
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2.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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ANNEX 02.
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1.

INSTRUMENTACIÓ

És necessari l’enviament de les senyals des de els instruments detallats en la llista
d’instruments (veure document adjunt: 1608_LI) fins al armari del sistema de PLC. Es realitza
el cablejat dels instruments incloent l’estesa de cables, la connexió de les puntes tant als
instruments com al armari del sistema de PLC, es realitza també el subministrament de
targetes de E/S a instal·lar en el nou PLC a incloure en aquest projecte. Es realitza
l’aprofitament de safates existents per a la estesa dels cables prèvia comprovació de l’espai
per fer cabre els cables corresponents.
S’inclou una llista de cables d’instrumentació (veure document adjunt: 1608_LCI) on apareix
la identificació, el servei, l’origen, el destí, la formació... entre d’altres característiques de
cadascun dels cables inclosos en aquest projecte.
S’inclou també uns diagrames de regletes de connexions (veure documents adjunts: CC-E-01,
CC-P-01 i CC-P-02) a on s’especifica per a cada regleta de connexions, per a cada senyal, a
quina borna es connecta y quin es el tag de cada cable per a la seva posterior
relació/identificació de les senyals allí propagades.
També s’adjunta una sèrie de diagrames de connexionat Mecànic (veure document adjunt
Hook-ups) tant d’aire d’instruments com de connexionat elèctric y mecànic de detall de les
connexions i dels ítems necessaris per al correcte muntatge del instruments inclosos en
aquest projecte.
Per a cada variable mesurada, indicada i/o controlada també s’inclou un diagrama del llaç que
conte les relacions elèctriques entre els instruments de cada llaç de control inclosos en el
llaços de control (veure document adjunt 1608_LC), les targetes assignades d’entrada al
sistema y les targetes de sortida del sistema.
També s’inclou una llista de senyals de PLC (veure document adjunt 1608_PLC) on es
defineix el tipus de entrades y sortides tant, si son senyals digitals com si son analògiques, si
son redundants, quin es el seu voltatge, a quina targeta de PLC van connectades.
També es té en comte la col·locació de premsaestopes i passa murs de les diferents mides
que siguin necessàries, el muntatge de vàlvules de control, vàlvules de seguretat, muntatge
de valvuleria sobre canonades, tubs de PVC, reduccions roscades y desmuntatges
d’instruments

1608-P0-AN02-R0.doc

A02-5

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI

ANNEX 02. INSTRUMENTACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1.1.

Llista d’instruments:

En aquest document es llisten tots els instruments inclosos en el projecte, s’indica la seva
ubicació, el seu servei, les dades de procés com per exemple, denominació del fluït mesurat,
estat del fluït mesurat, s’indica en quin diagrama de procés hi apareix, en quin layout hi
apareix, el hook up que li es d’aplicació i altres dades d’interès general referents a tots i cada
un del instruments inclosos en el projecte.
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C.Industrial
Unidad

LISTA DE INSTRUMENTOS

Plano/Rev.

DATOS GENERALES
TAG

VM-101
FT-101
VA-101
PI-101
PT-101
VA-104
VM-102
VM-103
VA-102
PT-102
PI-102
VA-103
VM-104
VA-105
VM-105
VM-201
FT-201
VA-201
PI-201
PT-201
VA-204
VM-202
VM 203
VM-203
VA-202
PT-202
PI-202
VA-203
VM-204
VA-205
VM-205
VM-301
FT-301
VA-301
PI-301
PT-301
VA-304
VM-302
VM-303
VA-302
PT-302
PI-302
VA-303
VM-304
VA-305
VM-305
VM-401
FT-401
VA-401
PI-401
PT-401
VA-404
VM-402
VM-403
VA-402
PT-402
PI-402
VA-403
VM-404
VA-405
VM-405

RACION I
TIPO INSTRUMENTO
001
VALVULA DE CORTE
002
VALVULA DE CORTE
003
VALVULA DE CORTE
101
VALVULA DE CORTE
102
TRANSM.CAUDAL
103
VALVULA DE CORTE
104
MANOMETRO
105
TRANS. PRESION
106
VALVULA DE CORTE
113
VALVULA DE CORTE
108
VALVULA DE CORTE
109
VALVULA DE CORTE
110
TRANS. PRESION
111
MANOMETRO
112
VALVULA DE CORTE
115
VALVULA DE CORTE
114
VALVULA DE CORTE
107
VALVULA DE CORTE
201
VALVULA DE CORTE
202
TRANSM.CAUDAL
203
VALVULA DE CORTE
204
MANOMETRO
205
TRANS. PRESION
206
VALVULA DE CORTE
213
VALVULA DE CORTE
208
VALVULA DE CORTE
209
VALVULA DE CORTE
210
TRANS. PRESION
211
MANOMETRO
212
VALVULA DE CORTE
215
VALVULA DE CORTE
214
VALVULA DE CORTE
207
VALVULA DE CORTE
301
VALVULA DE CORTE
302
TRANSM.CAUDAL
303
VALVULA DE CORTE
304
MANOMETRO
305
TRANS. PRESION
306
VALVULA DE CORTE
313
VALVULA DE CORTE
308
VALVULA DE CORTE
309
VALVULA DE CORTE
310
TRANS. PRESION
311
MANOMETRO
312
VALVULA DE CORTE
315
VALVULA DE CORTE
314
VALVULA DE CORTE
307
VALVULA DE CORTE
401
VALVULA DE CORTE
402
TRANSM.CAUDAL
403
VALVULA DE CORTE
404
MANOMETRO
405
TRANS. PRESION
406
VALVULA DE CORTE
413
VALVULA DE CORTE
408
VALVULA DE CORTE
409
VALVULA DE CORTE
410
TRANS. PRESION
411
MANOMETRO
412
VALVULA DE CORTE
415
VALVULA DE CORTE
414
VALVULA DE CORTE
407
VALVULA DE CORTE

SERVICIO
DISTRIBUCION AGUA TEJADO
DISTRIBUCION AGUA TEJADO
DISTRIBUCION AGUA TEJADO
AGUA a 1er FILTRO
AGUA a 1er FILTRO
AGUA a 1er FILTRO
PRESION EN AGUA ENTRADA 1er FILTRO
PRESION EN AGUA ENTRADA 1er FILTRO
AGUA DESECHADA 1er FILTRO
AGUA de contralavado 1er FILTRO
AGUA FILTRADA de 1er FILTRO LIMPIADA a SALIDA (TEJADO)
AGUA FILTRADA de 1er FILTRO LIMPIADA a TEJADO
PRESION EN AGUA SALIDA 1er FILTRO
PRESION EN AGUA SALIDA 1er FILTRO
AGUA de contralavado 1er FILTRO
AGUA de SALIDA a SUMIDERO
AGUA de SALIDA a SUMIDERO
AGUA DE ENTRADA DESECHADA 1er FILTRO
AGUA a 2º FILTRO
AGUA a 2º FILTRO
AGUA a 2º FILTRO
PRESION EN AGUA ENTRADA 2º FILTRO
PRESION EN AGUA ENTRADA 2º FILTRO
AGUA DE ENTRADA DESECHADA 2º FILTRO
AGUA de contralavado 2º FILTRO
AGUA FILTRADA de 2º FILTRO LIMPIADA a SALIDA (TEJADO)
AGUA FILTRADA de 2º FILTRO LIMPIADA a SALIDA (TEJADO)
PRESION EN AGUA SALIDA 2º FILTRO
PRESION EN AGUA SALIDA 2º FILTRO
AGUA de contralavado 2º FILTRO
AGUA de SALIDA a SUMIDERO
AGUA de SALIDA a SUMIDERO
AGUA DE ENTRADA DESECHADA 2º FILTRO
AGUA a 3er FILTRO
AGUA a 3er FILTRO
AGUA a 3er FILTRO
PRESION EN AGUA ENTRADA 3er FILTRO
PRESION EN AGUA ENTRADA 3er FILTRO
AGUA DESECHADA 3er FILTRO
AGUA de contralavado 3er FILTRO
AGUA FILTRADA de 3er FILTRO LIMPIADA a SALIDA (TEJADO)
AGUA FILTRADA de 3er FILTRO LIMPIADA a TEJADO
PRESION EN AGUA SALIDA 3er FILTRO
PRESION EN AGUA SALIDA 3er FILTRO
AGUA de contralavado 3er FILTRO
AGUA de SALIDA a SUMIDERO
AGUA de SALIDA a SUMIDERO
AGUA DE ENTRADA DESECHADA 3er FILTRO
AGUA a 4º FILTRO
AGUA a 4º FILTRO
AGUA a 4º FILTRO
PRESION EN AGUA ENTRADA 4º FILTRO
PRESION EN AGUA ENTRADA 4º FILTRO
AGUA DE ENTRADA DESECHADA 4º FILTRO
AGUA de contralavado 4º FILTRO
AGUA FILTRADA de 4º FILTRO LIMPIADA a SALIDA (TEJADO)
AGUA FILTRADA de 4º FILTRO LIMPIADA a SALIDA (TEJADO)
PRESION EN AGUA SALIDA 4º FILTRO
PRESION EN AGUA SALIDA 4º FILTRO
AGUA de contralavado 4º FILTRO
AGUA de SALIDA a SUMIDERO
AGUA de SALIDA a SUMIDERO
AGUA DE ENTRADA DESECHADA 4º FILTRO

LAY OUT
FASE
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

DIAGRAMA
1608-P0-PID-R2
1608-P0-PID-R2
1608-P0-PID-R2
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16 8414 000 30 01 00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00
16-8414-000-30-01-00

UBICACION
TEJADO
TEJADO
TEJADO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 1er FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 1er FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 1er FILTRO
TE DE ENTRADA 1er FILTRO
TE DE ENTRADA 1er FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 1er FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 1er FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 1er FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 1er FILTRO
TE DE ENTRADA 1er FILTRO
TE DE ENTRADA 1er FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 1er FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 1er FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 1er FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 1er FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 2º FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 2º FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 2º FILTRO
TE DE ENTRADA 2º FILTRO
TE DE ENTRADA 2º FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 2º FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 2º FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 2º FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 2º FILTRO
TE DE ENTRADA 2º FILTRO
TE DE ENTRADA 2º FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 2º FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 2º FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 2º FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 2º FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 3er FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 3er FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 3er FILTRO
TE DE ENTRADA 3er FILTRO
TE DE ENTRADA 3er FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 3er FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 3er FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 3er FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 3er FILTRO
TE DE ENTRADA 3er FILTRO
TE DE ENTRADA 3er FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 3er FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 3er FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 3er FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 3er FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 4º FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 4º FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 4º FILTRO
TE DE ENTRADA 4º FILTRO
TE DE ENTRADA 4º FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 4º FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 4º FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 4º FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 4º FILTRO
TE DE ENTRADA 4º FILTRO
TE DE ENTRADA 4º FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 4º FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 4º FILTRO
SALIDA AGUA FILTRADA 4º FILTRO
ENTRADA AGUA a FILTRAR 4º FILTRO

HOOK UP

ELECTR. / NEUM. PROC. / NEUM.
Volante manual
--Volante manual
--Volante manual
--N/A Palanca manua
PEND
ELECTR.
PEND
ELECTR.
PEND
N/A
PEND
ELECTR.
PEND
ELECTR.
--N/A Palanca manua
--N/A Palanca manua
--ELECTR.
PEND
ELECTR.
PEND
N/A
PEND
ELECTR.
PEND
N/A Palanca manua
PEND
ELECTR.
--N/A Palanca manua
PEND
N/A Palanca manua
PEND
ELECTR.
PEND
ELECTR.
PEND
N/A
PEND
ELECTR.
PEND
ELECTR.
--N/A Palanca manua
--N/A Palanca manua
--ELECTR.
PEND
ELECTR.
PEND
N/A
PEND
ELECTR.
PEND
N/A Palanca manua
PEND
ELECTR.
--N/A Palanca manua
PEND
N/A Palanca manua
PEND
ELECTR.
PEND
ELECTR.
PEND
N/A
PEND
ELECTR.
PEND
ELECTR.
--N/A Palanca manua
--N/A Palanca manua
--ELECTR.
PEND
ELECTR.
PEND
N/A
PEND
ELECTR.
PEND
N/A Palanca manua
PEND
ELECTR.
--N/A Palanca manua
PEND
N/A Palanca manua
PEND
ELECTR.
PEND
ELECTR.
PEND
N/A
PEND
ELECTR.
PEND
ELECTR.
--N/A Palanca manua
--N/A Palanca manua
--ELECTR.
PEND
ELECTR.
PEND
N/A
PEND
ELECTR.
PEND
N/A Palanca manua
PEND
ELECTR.
--N/A Palanca manua
PEND

ACCION
Ctrl / Fallo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PEND
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PEND
N/A
N/A
PEND
PEND
N/A
PEND
N/A
N/A
PEND
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PEND
N/A
N/A
PEND
PEND
N/A
PEND
N/A
N/A
PEND
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PEND
N/A
N/A
PEND
PEND
N/A
PEND
N/A
N/A
PEND
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PEND
N/A
N/A
PEND
PEND
N/A
PEND

TIPO SEÑAL
GRAL
N/A
N/A
N/A
N/A
AI
DI
N/A
AI
N/A
N/A
N/A
DI
AI
N/A
DI
DI
N/A
DI
N/A
AI
DI
N/A
AI
N/A
N/A
N/A
DI
AI
N/A
DI
DI
N/A
DI
N/A
AI
DI
N/A
AI
N/A
N/A
N/A
DI
AI
N/A
DI
DI
N/A
DI
N/A
AI
DI
N/A
AI
N/A
N/A
N/A
DI
AI
N/A
DI
DI
N/A
DI

PARTICULAR
N/A
N/A
N/A
N/A
PEND
PEND
N/A
PEND
N/A
N/A
N/A
PEND
N/A

N/A
N/A
PEND
PEND
N/A
PEND
N/A
N/A
N/A
PEND
N/A

N/A
N/A
PEND
PEND
N/A
PEND
N/A
N/A
N/A
PEND
N/A

N/A
N/A
PEND
PEND
N/A
PEND
N/A
N/A
N/A
PEND
N/A

N/A

CALDES MONTBUI
ESTACIO TRACTAMENT
AIGUES POTABLES
1608-P0-ANINS01-R1
1

CONEXIONADO Y ALIMENTACION
SISTEMA CAJA / BORNERO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PLC
PEND
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PLC
PEND
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PLC
PEND
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PLC
PEND
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PLC
PEND
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND
PLC
PEND
N/A
N/A
PLC
PEND

VARIOS

ALIMENT.
N/A
N/A
N/A
N/A
PEND
PEND
N/A
PEND
N/A
N/A
N/A

REQUISICION
-----------------------

PEND
N/A

-----

N/A

---

N/A
PEND
PEND
N/A
PEND
N/A
N/A
N/A

-----------------

PEND
N/A

-----

N/A

---

N/A
PEND
PEND
N/A
PEND
N/A
N/A
N/A

-----------------

PEND
N/A

-----

N/A

---

N/A
PEND
PEND
N/A
PEND
N/A
N/A
N/A

-----------------

PEND
N/A

-----

N/A

---

NOTA
Existente
Existente
Existente
Reutilizado
Nuevo
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Reutilizado
Reutilizado
Reutilizado
Nuevo
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Reutilizado
Reutilizado
Reutilizado
Nuevo
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Reutilizado
Reutilizado
Reutilizado
Nuevo
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Reutilizado
Reutilizado
Reutilizado
Nuevo
Nuevo
Reutilizado
Nuevo
Nuevo
Reutilizado
Nuevo

REV
0
0
0
A
0
0
0
0
A
A
A
0
0

A
A
0
0
0
0
A
A
A
0
0

A
A
0
0
0
0
A
A
A
0
0

A
A
0
0
0
0
A
A
A
0
0

A
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1.2.

Llista de cablejat

En aquest document es llisten tots els cables de cada instrument que es fan servir per enviar
les senyals des de cada instrument fins a cada caixa de connexió del projecte. S’identifiquen
els cables amb un tag, s’estableix l’origen i destí de cada un d’ells , el parell del multi cable
corresponent la longitud en metres, la mida dels premsaestopes si es necessari i s’indica el
plànol de recorregut de cables a on hi apareixen
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C.Industrial
Unidad
Plano/Rev.

LISTA DE CABLES

DATOS GENERALES

LAY OUT

CALDES DE MONTBUI
ESTACIO TRACTAMENT AIGUES POTABLES
1608-P2-ANEXINST-R1
1

TIPO SEÑAL

PRENSAS

REV
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TAG
C-XV00001
C-XV00002
C-XV00003
C-VA101
C-VA102
C-VA103
C-VA104
C-VA105
C-PT101
C-PT102
C-FT101
C-VA201
C-VA202
C-VA203
C-VA204
C-VA205
C-PT201
C-PT202
C-FT201
C-VA301
C-VA302
C-VA303
C-VA304
C-VA305
C-PT301
C-PT302
C-FT301

TIPO
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(1 PAR x 2 Cond x 0,5 mm2)
(1 PAR x 2 Cond x 0,5 mm2)
(1 PAR x 2 Cond x 0,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(1 PAR x 2 Cond x 0,5 mm2)
(1 PAR x 2 Cond x 0,5 mm2)
(1 PAR x 2 Cond x 0,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(02 Cond. x 1,5 mm2)
(1 PAR x 2 Cond x 0,5 mm2)
(1 PAR x 2 Cond x 0,5 mm2)
(1 PAR x 2 Cond x 0,5 mm2)

ORIGEN
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento
instrumento

DESTINO
Regletero en PLC
Regletero en PLC
Regletero en PLC
CAJA RB-P-01
CAJA RB-P-01
CAJA RB-P-01
CAJA RB-P-01
CAJA RB-P-01
CAJA RB-E-01
CAJA RB-E-01
CAJA RB-E-01
CAJA RB-P-01
CAJA RB-P-01
CAJA RB-P-01
CAJA RB-P-01
CAJA RB-P-01
CAJA RB-E-01
CAJA RB-E-01
CAJA RB-E-01
CAJA RB-P-02
CAJA RB-P-02
CAJA RB-P-02
CAJA RB-P-02
CAJA RB-P-02
CAJA RB-E-01
CAJA RB-E-01
CAJA RB-E-01

PAR CAJA
(1,2)
(1,2)
(1,2)
(1/2)
(3/4)
(5/6)
(7/8)
(9/10)
+/-1
+/-2
+/-3
(11/12)
(13/14)
(15/16)
(17/18)
(19/20)
+/-4
+/-5
+/-6
(1/2)
(3/4)
(5/6)
(7/8)
(9/10)
+/-7
+/-8
+/-9

LONG.(mt)
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PLANO RECOORRIDO
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND
PEND

PRENSA L1
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M

PRENSA L2
------1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M
1/4 NPT-M

REQ.CABLE
-------------------------------------------------------

PROJECT NAME
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608
1608

1

C-VA401

(02 Cond. x 1,5 mm2)

instrumento

CAJA RB-P-02

(11/12)

10

PEND

1/4 NPT-M

1/4 NPT-M

---

1608

1

C-VA402

(02 Cond. x 1,5 mm2)

instrumento

CAJA RB-P-02

(13/14)

10

PEND

1/4 NPT-M

1/4 NPT-M

---

1608

1

C-VA403

(02 Cond. x 1,5 mm2)

instrumento

CAJA RB-P-02

(15/16)

10

PEND

1/4 NPT-M

1/4 NPT-M

---

1608

1

C-VA404

(02 Cond. x 1,5 mm2)

instrumento

CAJA RB-P-02

(17/18)

10

PEND

1/4 NPT-M

1/4 NPT-M

---

1608

1

C-VA405

(02 Cond. x 1,5 mm2)

instrumento

CAJA RB-P-02

(19/20)

10

PEND

1/4 NPT-M

1/4 NPT-M

---

1608

1

C-PT401

(1 PAR x 2 Cond x 0,5 mm2)

instrumento

CAJA RB-E-01

+/-10

10

PEND

1/4 NPT-M

1/4 NPT-M

---

1608

1

C-PT402

(1 PAR x 2 Cond x 0,5 mm2)

instrumento

CAJA RB-E-01

+/-11

10

PEND

1/4 NPT-M

1/4 NPT-M

---

1608

1

C-FT401

(1 PAR x 2 Cond x 0,5 mm2)

instrumento

CAJA RB-E-01

+/-12

10

PEND

1/4 NPT-M

1/4 NPT-M

---

1608
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1.3.

Diagrama de llaços de control

En aquest document es presenten els esquemes de control de tots llaços de control als que
perteneixen els instruments. S’esquematitza amb força detall i es pot veure per a cada llaç del
projecte si es tracta de un llaç obert o un llaç tancat, la conexio del seus instruments a les
caixes de conexions, el conexionat al armari de PLC i les tarjetes de E/S.
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1.4.

Diagrames de caixes de connexions

En aquest document es presenten els esquemes de connexionat de tots els cables
d’instruments controlats des del PLC. Es detalla a quines bornes es connecten tots i cadascun
del cables del instruments del projecte i el connexionat del multi cable en direcció a l’armari de
PLC i les targetes d’E/S el recorregut del qual es defineix al layout d’instruments.
Concretament, la caixa de senyals analògiques CC-E-01 on s’hi connecten les senyals
analògiques que s’envien a traves del multi cable MC-E-01 de senyals analògiques fins a la
regleta de connexionats de l’armari del PLC , es la RB-E-01.
Igualment, les caixes de senyals digitals CC-P-01 y CC-P-02 on s’hi connecten les senyals
digitals que s’envien a traves dels multi cables MC-P-01 y MC-P-02 de senyals digitals fins a
la regletes de connexionats de l’armari del PLC , son les RB-P-01 y RB-P-02.
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2.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Es disposa d’una instal·lació elèctrica existent a on s’hi troben diferents armaris de distribució
elèctrica. Es pretén situar un nou armari al costat dels actuals des de on extreure una nova
escomesa del embarrat principal y derivar-ne’n un nou ramal de potencia al nou armari de
PLC que s’instal·larà i que tindrà un consum poc elevat, de baixa potencia.
Durant una visita prèvia al lloc de la instal·lació es va comprovar la existència d’una reserva
lliure en un armari existent situat a la sala de quadres elèctrics, al costat de la sala de filtració
d’aigües potables.
Per tal de fer arribar el volum elèctric necessari n’hi haurà prou amb un cable de 4x2.5mm2
amb el qual extreure 3 fases y neutre per la part inferior per on hi surt una canaleta existent
d’aquí hi penjaran les alimentacions de les noves senyals del nou sistema elèctric per on es
pot treure el nou cable d’alimentació del nou armari de control de PLC.
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1.

INTRODUCCIÓ

Per a l'execució global de les obres per a la substitució dels quatre filtres de tractament
d’aigua a l’ETAP de Caldes de Montbui què descriu el present projecte es preveu una durada
de 3 mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig.
El contractista de les obres està obligat a posar tots els mitjans tècnics i personals per al
compliment d’aquest termini.
S’adjunta a continuació l’estudi que ha permès determinar el termini d’execució de l’obra.
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2.

PLA D’OBRA
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1.
1.1.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
Canonades d’entrada i sortida a mantenir.
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1.2.
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Instal·lacions exteriors a retirar.
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1.3.

Instal·lacions interiors a retirar i adaptar a les canonades d’entrada i sortida.
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1.4.
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Instal·lacions elèctriques actuals
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1.

INTRODUCCIÓ

L’estudi de tots els preus que figuren en el pressupost del present document es detalla al
present annex de justificació de preus.
En aquest estudi s’han diferenciat els següents conceptes:
a) Mà d’obra
S’ha estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la
zona, i 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 han estat obtingudes les despeses totals per jornada
de treball i hora per a cada una de les categories d’operaris.
b) Maquinària
Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l’obra, es determina el cost horari
a partir del preu d’adquisició tot 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 de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic.
Per últim s’ha tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses que
serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades s’ha obtingut les despeses
horàries de cada una de les màquines.
c) Preu dels materials a peu d’obra
Aquest preu ha estat deduït partint del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb
els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la
manipulació dels materials. A més a més s’inclou en aquest preu els costos de l’obligat control
de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instal·lat.
Finalment s’ha arribat a determinat el preu de les diferents unitats d’obra que figuren als
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 ha estat
obtingut el cost directe, en el qual s’aplica pel concepte de cost indirecte un augment arrodonit
del 5% 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.
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2.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Tot seguit s’adjunta detall de la justificació de preus.
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Data: 29/11/16

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0112000

h

Cap de colla

16,90000

€

A0121000

h

Oficial 1a

15,96000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

12,28000

€

A013U001

h

Ajudant

14,18000

€

A0140000

h

Manobre

13,35000

€

A0150000

h

Manobre especialista

13,81000

€
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Data: 29/11/16

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg

49,31000

€

C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg

12,79000

€

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent

45,59000

€

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

35,62000

€

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

27,74000

€

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

28,92000

€

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

37,69000

€

C150GU30

h

Grua autopropulsada de 40 t

71,96000

€

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,35000

€

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

69,96000

€

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

2,23000

€

C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

2,61000

€

C200U002

h

Màquina per a doblegar rodó d'acer

1,55000

€

C200U003

h

Cisalla elèctrica

1,67000

€

C200U101

h

Bombí per a proves de canonades

2,47000

€

CZ11U000

h

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos

3,75000

€

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

4,77000

€

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

12,05000

€

CZ1UU005

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé

2,60000

€
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Data: 29/11/16

Pàg.:

3

MATERIALS

B0111000

m3

Aigua

0,70000

€

B060R3C8

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe
d'exposició IIa, inclòs transport a l'obra

54,92000

€

B060R3D1

m3

Formigó HA-25/F/20/I, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició I,
inclòs transport a l'obra

55,74000

€

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

48,48000

€

B0718U00

m3

Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

60,45000

€

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,77000

€

B0B2U002

kg

Acer corrugat B 500 S en barres

0,43000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,30000

€

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

14,32000

€

B0D7UC11

m2

Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos

2,45000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

1,55000

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,98000

€

B0E244F5

u

Toxana de 29x14x10 cm.

0,77000

€

B44Z9001

u

Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats

0,19000

€

B44ZU011

kg

Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa
d'emprimació antioxidant

0,71000

€

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

6,78000

€

BCACT001

litres

Carbó actiu

1,19000

€

BFB1A720

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

17,21000

€

BFB1R716

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

4,47000

€

BFB1R720

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

8,98000

€

BIRVA200

ut

Ventosa trifuncional DN 8'' i PN 16, inclosa vàlvula d'aïllament, amb els elements necessàris per a
la seva correcta instal·lació. Col·locada segons plànols i provada.

1.232,50000

€

BJM5U001

u

Manómetre d'esfera de molla tubular JOUCOMATIC o equivalent, amb connexió inferior roscada
de 1/2'' G o NPT, de mesura 0-1 kg/cm2

37,81000

€

BJMAUR10

u

Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu amb emisió de senyal analògica
4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 40 bar, per zona no
classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitón

127,50000

€

BJMBU010

u

Mesurador de cabal ENDRESS+HAUSER o similar de DN 125 mm, electromagnètic amb emisió
de senyal analògica 4-20 mA i 5 m de cable de PVC

916,44000

€

BN312001

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de DN 1´´1/2 i PN 25, d'acer inoxidable

24,56000

€

BN42A125

u

Vàlvula papallona DN 125 mm d'acer/EPDM/inox 316

610,30000

€

BN42A150

u

Vàlvula de papallona DN 150 mm d'acer /EPDM/inox 316

709,75000

€

BN42A250

u

Vàlvula papallona DN 250 mm d'acer /EPDM/inox 316

812,60000

€

BN42A611

ut

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, marca ERHARD o equivalent. Accionada
mitjançant reductor manual. Preparada per a motor elèctric marca AUMA o similar. Cos i llentia de
fundició nodular.

756,50000

€

BNZ10A33

u

Carret extensible DN 150/250 i PN 16 marca VICAN o similar

315,10000

€

BS210002

kg

Acer A/42b, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció segons Plec de
Prescripcions Tècniques

1,79000

€

BSILEX01

kg

Silex

0,23000

€
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Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

P-1

E4E20010

m

€
Revisió de les instal·lacions existents considerant la
Rend.: 1,000
1.500,00
instal·lació dels nous equips a la FASE 2
_____________________________________________________________________________________________________________
P-2

E4E20011

m

P-3

E4E2A016

ut

€
Revisió de l'instrumentació existents i adaptació pels
Rend.: 1,000
1.800,00
equips a instal·lar a la FASE 2
_____________________________________________________________________________________________________________
Quadre elèctric per a les maniobres de les vàlvules
automàtiques a instal·lar als filtres de silex i carbó
actiu , totalment equipat i amb PLC i programació

Rend.: 1,000

4.200,00

€

_____________________________________________________________________________________________________________
P-4

E4E2A017

ut

€
Instal·lació eléctrica amb el connexionat des de
Rend.: 1,000
1.850,00
l'embarrat del quadre existent al nou quadre elèctric a
instal·lar. Tot inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
P-5

E4E2A041

m

P-6

E4E2A042

m

P-7

E4E2A043

m

P-8

E4E2CA43

m

P-9

E4E2CD42

m

P-10

E4E2R215

m2

€
Subministrament i instal·lació de cablejat de mitja
Rend.: 1,000
38,00
tensió, inclòs empiulaments a xarxa existent i nova,
segons prescripcions de FECSA-ENDESA, muntat i
provat,
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Subministrament i instal·lació de cablejat per a senyal
Rend.: 1,000
32,00
digital, muntat i provat,
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Subministrament i instal·lació de cablejat per a senyal
Rend.: 1,000
21,50
analògica, muntat i provat,
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Subministrament i instal·lació de caixes de
Rend.: 1,000
525,00
connexionat per a senyal analògica, muntat i provat,
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Subministrament i instal·lació de caixes de
Rend.: 1,000
675,00
connexionat de cablejat per a senyal digital, muntat i
provat,
_____________________________________________________________________________________________________________
Paret estructural de 15 cm de gruix, de toxana,
col.locat amb morter de ciment i amb traves i brancals
massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b
500 s en barres corrugades

Rend.: 4,000

Unitats

35,80

Preu

Parcial

16,90000 =

0,42250

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,100 /R x

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

15,96000 =

7,98000

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

13,35000 =

3,33750

Subtotal:

11,74000

11,74000

Maquinària
C1700006

h

Vibrador intern de formigó

0,400 /R x

1,35000 =

0,13500

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,200 /R x

12,05000 =

0,60250

Subtotal:

0,73750

Materials
B060R3D1

m3

Formigó HA-25/F/20/I, consistència fluida i granulat
màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició I, inclòs
transport a l'obra

0,150

x

55,74000 =

8,36100

0,73750
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PARTIDES D'OBRA

B0718U00

m3

Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

0,012

x

60,45000 =

0,72540

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,005

x

0,77000 =

0,00385

B0B2U002

kg

Acer corrugat B 500 S en barres

8,300

x

0,43000 =

3,56900

B0E244F5

u

Toxana de 29x14x10 cm.

12,500

x

0,77000 =

9,62500

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,28425

34,76175
1,04285

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

G214A020

m

Demolició i retirada de canonada de tot tipus, d'acer,
de PEAD de diàmetre entre 100 a 150 mm, amb
mitjans manuals o mecànics, inclòs transport a
abocador o zona d'acopi a establir per la D.O.

35,80460

Rend.: 1,889

Unitats

22,28425

14,71

Preu

Parcial
1,78931

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

16,90000 =
15,96000 =

2,11223

13,81000 =

3,65537

A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

A0150000

h

Manobre especialista

0,500 /R x
Subtotal:

7,55691

7,55691

Maquinària
C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,100 /R x

49,31000 =

2,61038

C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,100 /R x

12,79000 =

0,67708

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x

45,59000 =

1,20672

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,100 /R x

35,62000 =

1,88565

C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

0,250 /R x

2,61000 =

0,34542

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,72525

14,28216
0,42846

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

G214U020

m3

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de toxana,
de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics
o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

14,71062

Rend.: 2,700

Unitats

6,72525

35,56

Preu

Parcial

13,81000 =

6,39352

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,250 /R x

A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

16,90000 =

1,25185

A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

15,96000 =

1,47778

Subtotal:

9,12315

Maquinària
C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

0,250 /R x

2,61000 =

0,24167

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,100 /R x

35,62000 =

1,31926

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x

45,59000 =

0,84426

9,12315
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PARTIDES D'OBRA

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x

49,31000 =

18,26296

C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x

12,79000 =

4,73704

Subtotal:

25,40519

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,40519
34,52834
1,03585

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,56419

€
P-13
G21EQU01
ut
Desmuntatge i retirada de filtres existents
Rend.: 1,000
600,00
_____________________________________________________________________________________________________________
P-14

G21EQU02

ut

€
Desmuntatge i retirada de la caldereria i vàlvules de
Rend.: 1,000
90,00
maniobra
_____________________________________________________________________________________________________________
P-15

G3Z1R030

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

Rend.: 99.999,000

Unitats

52,43

Preu

Parcial
0,00016

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

15,96000 =
13,35000 =

0,00027

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

16,90000 =

0,00004

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

14,18000 =

0,00014

Subtotal:

0,00061

0,00061

Maquinària
C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

0,333 /R x

69,96000 =
1,35000 =

0,00003

12,05000 =

0,00012

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

2,000 /R x

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,000 /R x
Subtotal:

0,00023

0,00038

0,00038

Materials
B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050

x

48,48000 =

Subtotal:

50,90400

50,90400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

50,90499
1,52715

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

G440U020

kg

Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en
perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues
capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures

52,43214

Rend.: 112,437

Unitats

2,08

Preu

Parcial

16,90000 =

0,07515

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

50,90400

€

Import

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
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PARTIDES D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

15,96000 =

0,28389

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

14,18000 =

0,25223

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

13,81000 =

0,12282

Subtotal:

0,73409

0,73409

Maquinària
C150GU30

h

Grua autopropulsada de 40 t

0,400 /R x

71,96000 =

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

1,000 /R x

2,23000 =

0,01983

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,154 /R x

37,69000 =

0,05162

CZ11U000

h

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

3,75000 =

0,03335

Subtotal:

0,25600

0,36080

0,36080

Materials
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,020

x

6,78000 =

0,13560

B44ZU011

kg

Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa,
tallat a mida i treballat a taller i una capa
d'emprimació antioxidant

1,050

x

0,71000 =

0,74550

B44Z9001

u

Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

0,250

x

0,19000 =

0,04750

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,92860

0,92860
2,02349
0,06070

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

G44RR130

kg

Acer al carboni A/42b per a elements de caldereria
per a exterior, embridada o soldada amb un nivell de
qualitat de les unions soldades b o c segons une-en
25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o
3 segons une 14011, inclòs part proporcional de
brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit
o epdm, cargols, femelles i volanderes zincades
bicromatades i engrassats amb pasta a base de
coure tipus molycote 7439 de kraft o equivalent,
dimensionada segons awwa C208-83, protecció
contra la corrosió interior amb tres capes de
hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció
contra la corrossió exterior, amb dues capes
d'emprimació hempadur primer 15300 o equivalent
(50 micres), dues capes de hempadur hi-built 45200
o equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat
hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral
6002 (75 micres), inclosos tots els materials i medis
auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació,
completament instal.lada i provada

2,08419

Rend.: 98,709

Unitats

2,56

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

16,90000 =

0,03424

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

15,96000 =

0,32337

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

13,81000 =

0,13991

Subtotal:

0,49752

Maquinària
C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

1,000 /R x

2,61000 =

0,02644

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,200 /R x

28,92000 =

0,05860

0,49752
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C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

1,000 /R x

2,23000 =

Subtotal:

0,02259
0,10763

0,10763

Materials
BS210002

kg

Acer A/42b, per a elements de caldereria, treballat a
taller i amb protecció segons Plec de Prescripcions
Tècniques

1,050

1,79000 =

x

Subtotal:

1,87950

1,87950

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,87950
2,48465
0,07454

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

G450R4C8

m3

Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa,
inclòs col·locació, vibrat i curat

2,55919

Rend.: 99.999,000

Unitats

Preu

59,40

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

14,18000 =

0,00028

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

13,35000 =

0,00027

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

15,96000 =

0,00032

A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

16,90000 =

0,00017

Subtotal:

0,00104

0,00104

Maquinària
CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,200 /R x

12,05000 =

0,00014

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

0,600 /R x

69,96000 =

0,00042

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

2,400 /R x

1,35000 =

0,00003

Subtotal:

0,00059

0,00059

Materials
B060R3C8

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició
IIa, inclòs transport a l'obra

1,050

x

54,92000 =

Subtotal:

57,66600

57,66600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

57,66763
1,73003

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

59,39766

Rend.: 564,027
Unitats

57,66600

0,64
Preu

Parcial

14,18000 =

0,06720

€
Import

Ma d'obra
A013U001

h

Ajudant

2,673 /R x

A0121000

h

Oficial 1a

2,673 /R x

15,96000 =

0,07564

A0112000

h

Cap de colla

0,243 /R x

16,90000 =

0,00728

Subtotal:

0,15012

Maquinària
C200U003

h

Cisalla elèctrica

0,675 /R x

1,67000 =

0,00200

C200U002

h

Màquina per a doblegar rodó d'acer

0,675 /R x

1,55000 =

0,00185

0,15012

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/11/16

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,189 /R x

28,92000 =

Subtotal:

0,00969
0,01354

0,01354

Materials
B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,010

x

0,77000 =

0,00770

B0B2U002

kg

Acer corrugat B 500 S en barres

1,050

x

0,43000 =

0,45150

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,45920

0,45920
0,62286
0,01869

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Rend.: 13,743
Unitats

0,64155
17,58
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

16,90000 =

1,22972

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

15,96000 =

4,64527

A013U001

h

Ajudant

3,000 /R x

14,18000 =

3,09539

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

13,35000 =

2,91421

Subtotal:

11,88459

11,88459

Maquinària
CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x

4,77000 =

0,34709

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,200 /R x

37,69000 =

0,54850

Subtotal:

0,89559

0,89559

Materials
B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,400

x

0,98000 =

0,39200

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,30000 =

0,90000

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030

x

14,32000 =

0,42960

B0DZA000

l

Desencofrant

0,075

x

1,55000 =

0,11625

Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000

x

2,45000 =

2,45000

B0D7UC11 m2

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

GF13BH2S

u

4,28785

3,00 %

4,28785
17,06803
0,51204
17,58007

€
Subministrament i col·locació de filtre de silex de
Rend.: 1,000
34.206,00
tipus cilindric horitzontal, de DN 2000 mm i longitud
6300 mm, d'acer al carbó S-275-JR amb protecció
superficial interna EPOXI alimentaria amb un gruix
mínim de 300 micres i protecció exterior amb EPOXI
de dos components de 75 micres i capa final d'esmalt
de poliuretà alifàtic brillant de 50 micres. Totalment
instal·lat i provat.
_____________________________________________________________________________________________________________
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DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA

P-22

GF13CA01

u

€
Subministrament i col·locació de filtre de carbó actiu
Rend.: 1,000
34.460,00
de tipus cilindric horitzontal, de DN 2400 mm i
longitud 4500 mm, d'acer al carbó S-275-JR amb
protecció superficial interna EPOXI alimentaria amb
un gruix mínim de 300 micres i protecció exterior amb
EPOXI de dos components de 75 micres i capa final
d'esmalt de poliuretà alifàtic brillant de 50 micres.
Totalment instal·lat i provat.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-23

GF13CCA1

u

Subministrament i col·locació de càrrega de silex al
filtre de silex de tipus cilindric horitzontal, de DN 2000
mm i longitud 6300 mm, d'acer al carbó S-275-JR .
Tot inclòs.

Rend.: 1,000

Unitats

3.553,50

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BSILEX01

kg

Silex

15.000,000

x

0,23000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3.450,00000
3.450,00000

3.450,00000
103,50000

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

GF13CCA2

u

Subministrament i col·locació de càrrega de silex i
carbó actiu al filtre de carbó actiu de tipus cilindric
horitzontal, de DN 2400 mm i longitud 4500 mm,
d'acer al carbó S-275-JR . Tot inclòs.

3.553,50000

Rend.: 1,000

Unitats

3.450,00000

12.046,88

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BSILEX01

kg

BCACT001 litres

Silex

1.700,000

x

0,23000 =

391,00000

Carbó actiu

9.500,000

x

1,19000 =

11.305,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11.696,00000

11.696,00000
350,88000

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

GFB1A502

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
250 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades
a topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat

12.046,88000

Rend.: 15,973

Unitats

11.696,00000

22,37

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

15,96000 =

0,99919

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

14,18000 =

1,77550

A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

16,90000 =

0,21161

Subtotal:

2,98630

Maquinària
C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,104 /R x

27,74000 =

0,18061

CZ1UU005

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,212 /R x

2,60000 =

0,19728

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,125 /R x

28,92000 =

0,22632

2,98630

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
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PARTIDES D'OBRA

C200U101

h

Bombí per a proves de canonades

0,104 /R x

2,47000 =

Subtotal:

0,01608
0,62029

0,62029

Materials
BFB1A720

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,000

x

17,21000 =

17,21000

B0111000

m3

Aigua

0,059

x

0,70000 =

0,04130

Subtotal:

17,25130

17,25130

Altres
BFB1%FAU %

Part proporcional de les peces especials per a tubs

5,000 % s

17,21000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,86050
0,86050

21,71839
0,65155

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

GFB1R716

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
110 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades
a topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat

22,36994

Rend.: 10,975

Unitats

0,86050

10,27

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

16,90000 =

0,30797

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

15,96000 =

1,45421

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

14,18000 =

2,58405

Subtotal:

4,34623

4,34623

Maquinària
C200U101

h

Bombí per a proves de canonades

0,107 /R x

2,47000 =

0,02408

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,107 /R x

27,74000 =

0,27045

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,129 /R x

28,92000 =

0,33993

CZ1UU005

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,200 /R x

2,60000 =

0,28428

Subtotal:

0,91874

0,91874

Materials
BFB1R716

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110
mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,000

x

4,47000 =

4,47000

B0111000

m3

Aigua

0,024

x

0,70000 =

0,01680

Subtotal:

4,48680

4,48680

Altres
BFB1%FAU %

Part proporcional de les peces especials per a tubs

5,000 % s
Subtotal:

4,47000 =

0,22350
0,22350

0,22350
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,97527
0,29926

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

GFB1R720

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades
a topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat

10,27453

Rend.: 13,617

Unitats

14,11

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

14,18000 =

2,08269

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

15,96000 =

1,17206

A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

16,90000 =

0,24822

Subtotal:

3,50297

3,50297

Maquinària
CZ1UU005

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,210 /R x

2,60000 =

C200U101

h

Bombí per a proves de canonades

0,106 /R x

2,47000 =

0,01923

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,128 /R x

28,92000 =

0,27185

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,106 /R x

27,74000 =

0,21594

Subtotal:

0,23103

0,73805

0,73805

Materials
BFB1R720

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160
mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,000

x

8,98000 =

8,98000

B0111000

m3

Aigua

0,038

x

0,70000 =

0,02660

Subtotal:

9,00660

9,00660

Altres
BFB1%FAU %

Part proporcional de les peces especials per a tubs

5,000 % s

8,98000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,44900
0,44900

13,69662
0,41090

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

GJM3ABE8

ut

Subministrament i col.locació de ventosa trifuncional
DN 200 i PN 16 amb purgador DN 100, inclosa
vàlvula d'aïllament de comporta amb junta elàstica,
amb fusell exterior i aixeta pel buidat, amb els
accessoris necessaris per la seva instal.lació,
col.locada i provada.

14,10752

Rend.: 0,927

Unitats

0,44900

1.332,23

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

12,28000 =

26,49407

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

15,96000 =

34,43366

Subtotal:
Materials

60,92773

60,92773
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PARTIDES D'OBRA

BIRVA200

ut

Ventosa trifuncional DN 8'' i PN 16, inclosa vàlvula
d'aïllament, amb els elements necessàris per a la
seva correcta instal·lació. Col·locada segons plànols i
provada.

1,000

x 1.232,50000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.232,50000

1.232,50000

1.293,42773
38,80283

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

GPRO0001

u

P-30

GS5AA001

ut

1.232,50000

1.332,23056

€
Treballs de programació de l'SCADA actual per a
Rend.: 1,000
1.600,00
poder incloure les noves senyals analògiques i
digitals. Tot inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
Vàlvula de papallona de DN 250 mm i PN16 atm, de
fundició nodular, accionament automàtic, tipus
ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA
14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els
materials necessaris per a la seva instal.lació,
muntada i provada

Rend.: 0,168

1.290,67

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

15,96000 =

190,00000

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

13,81000 =

164,40476

Subtotal:

354,40476

354,40476

Maquinària
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

28,92000 =

Subtotal:

86,07143
86,07143

86,07143

Materials
BN42A250

u

Vàlvula papallona DN 250 mm d'acer /EPDM/inox 316

1,000

x

812,60000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

812,60000
812,60000

1.253,07619
37,59229

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

GS5AA005

ut

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm,
accionada mitjançant reductor manual. Cos i disc de
fundició nodular, tipus ERHARD o equivalent

812,60000

1.290,66848

Rend.: 99.999,000

Unitats

Preu

779,20

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

4,000 /R x

13,81000 =

0,00055

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

15,96000 =

0,00064

Subtotal:

0,00119

0,00119

Maquinària
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

2,000 /R x

28,92000 =

Subtotal:

0,00058
0,00058

Materials
BN42A611

ut

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm,
marca ERHARD o equivalent. Accionada mitjançant

1,000

x

756,50000 =

756,50000

0,00058
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PARTIDES D'OBRA

reductor manual. Preparada per a motor elèctric
marca AUMA o similar. Cos i llentia de fundició
nodular.
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

756,50000

756,50177
22,69505

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

GS5AA125

ut

Vàlvula de papallona de DN 125 mm i PN16 atm, de
fundició nodular, accionament automàtic, tipus
ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA
14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els
materials necessaris per a la seva instal.lació,
muntada i provada

756,50000

779,19682

Rend.: 0,168

1.037,97

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

13,81000 =

164,40476

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

15,96000 =

190,00000

Subtotal:

354,40476

354,40476

Maquinària
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,250 /R x

28,92000 =

Subtotal:

43,03571
43,03571

43,03571

Materials
BN42A125

u

Vàlvula papallona DN 125 mm d'acer/EPDM/inox 316

1,000

x

610,30000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

610,30000
610,30000

1.007,74047
30,23221

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

GS5AA150

ut

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, de
fundició nodular, accionament automàtic, tipus
ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA
14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els
materials necessaris per a la seva instal.lació,
muntada i provada

610,30000

1.037,97268

Rend.: 0,168

1.140,41

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

13,81000 =

164,40476

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

15,96000 =

190,00000

Subtotal:

354,40476

354,40476

Maquinària
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,250 /R x

28,92000 =

Subtotal:

43,03571
43,03571

43,03571

Materials
BN42A150

u

Vàlvula de papallona DN 150 mm d'acer /EPDM/inox
316

1,000

x

709,75000 =

Subtotal:

709,75000
709,75000

709,75000
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.107,19047
33,21571

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-34

GS5TX020

ut

Carret extensible de desmuntatge DN 150/250, PN
16, marca VICAN o equivalent, completament
instal.lat i provat

1.140,40618

Rend.: 2,500

334,34

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,500 /R x

15,96000 =

3,19200

A013U001

h

Ajudant

0,500 /R x

14,18000 =

2,83600

Subtotal:

6,02800

6,02800

Maquinària
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,300 /R x

28,92000 =

Subtotal:

3,47040
3,47040

3,47040

Materials
BNZ10A33

u

Carret extensible DN 150/250 i PN 16 marca VICAN o
similar

1,000

x

315,10000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

315,10000
315,10000

324,59840
9,73795

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-35

GS95A010

u

Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de
rang de mesura 0-16 kg/cm2, connexió inferior
roscada de 1/2'' a les impulsions de les bombes, amb
vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots
els accessoris necesaris, instal.lats i provat

334,33635

Rend.: 0,647

Unitats

315,10000

111,63

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000
A0121000

h
h

Manobre especialista

1,000 /R x

13,81000 =

21,34467

Oficial 1a

1,000 /R x

15,96000 =

24,66770

Subtotal:

46,01237

46,01237

Materials
BN312001

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de DN 1´´1/2 i
PN 25, d'acer inoxidable

1,000

x

24,56000 =

24,56000

BJM5U001

u

Manómetre d'esfera de molla tubular JOUCOMATIC
o equivalent, amb connexió inferior roscada de 1/2'' G
o NPT, de mesura 0-1 kg/cm2

1,000

x

37,81000 =

37,81000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

62,37000

3,00 %

62,37000
108,38237
3,25147
111,63384
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P-36

GS9AA010

u

Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb
sensor capacitiu amb emisió de senyal analògica
4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un
ventall de mesures de 0 a 16 bar], per zona no
classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitóne, inclosos
p.p de materials auxiliars, completament instal.lat i
provat

Rend.: 2,828

142,17

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

15,96000 =

5,64356

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

13,81000 =

4,88331

Subtotal:

10,52687

10,52687

Materials
BJMAUR10 u

Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb
sensor capacitiu amb emisió de senyal analògica
4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un
ventall de mesures de 0 a 40 bar, per zona no
classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitón

1,000

x

127,50000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

127,50000

127,50000

138,02687
4,14081

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-37

GS9BA060

u

Mesurador de cabal electromagnètic DN 25 mm, amb
emisió de senyal analògica 4-20 mA i cablejat,
inclosos p.p de materials auxiliars, completament
instal.lat i provat

127,50000

142,16768

Rend.: 0,194

1.260,05

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

15,96000 =

164,53608

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

13,81000 =

142,37113

Subtotal:

306,90721

306,90721

Materials
BJMBU010 u

Mesurador de cabal ENDRESS+HAUSER o similar
de DN 125 mm, electromagnètic amb emisió de
senyal analògica 4-20 mA i 5 m de cable de PVC

1,000

x

916,44000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

916,44000

916,44000

3,00 %

916,44000
1.223,34721
36,70042
1.260,04763

€
P-38
GVAR0001
u
Partida alçada per a millores de l'obra civil
Rend.: 1,000
1.500,00
_____________________________________________________________________________________________________________
P-39

PPAU0001

PA

€
Partida alçada d'abonament íntegre per a estudi,
Rend.: 1,000
2.500,00
projecte, supervisió i legalització de les instal·lacions
_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/11/16

Pàg.:

17

PARTIDES ALÇADES

€
XPAU00GR
pa
Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus
Rend.: 1,000
5.900,00
_____________________________________________________________________________________________________________
XPAU00SS

pa

€
Partida alçada a justificar per a la Seguretat i salut,
Rend.: 1,000
5.600,00
d'acord amb l'annex de l'estudi de Seguretat i Salut.
_____________________________________________________________________________________________________________
XPAU0IMP

pa

€
Partida alçada a justificar per a imprevistos, a
Rend.: 1,000
10.000,00
disposició de la Direcció de l'obra.
_____________________________________________________________________________________________________________
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1. IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA
L’objectiu general del projecte és la de poder instal·lar el nou sistema de filtració d’aigua a
l’ETAP de caldes de Montbui.

2. IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I
SALUT
Els tècnics de l’empresa INVALL, S.A. com a autors del " projecte de serveis d’enginyeria
associats a la redacció del projecte d’instal·lació de filtració 150 m³/h de caldes de Montbui ”
han redactat el present Estudi de Seguretat i Salut.

3. OBJECTIUS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix durant la construcció d'aquesta obra, les
previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les
derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les
instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les
seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de
Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i obres públiques.

4. TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA
El termini d’execució de l’obra s’estableix en 3 MESOS, en funció dels condicionants externs
en el moment de dur-se a terme les obres.

5. NOMBRE PREVIST D'OPERARIS
El nombre de treballadors punta s’estima en 10 operaris.
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6. DESCRIPCIÓ DE TREBALLS I MAQUINÀRIA
6.1. OFICIS A INTERVENIR
-

Oficial 1a.
Oficial 1a. paleta
Oficial 1a. encofrador
Oficial 1a. ferrallista
Oficial 1a. soldador
Oficial 1a. electricista
Oficial 1a. muntador
Oficial 1a. d'obra pública
Ajudant encofrador
Ajudant ferrallista
Ajudant d'electricista
Ajudant de muntador
Manobre
Manobre especialitzat
Peó jardiner

6.2. MAQUINÀRIA PREVISTA
-

Compressor amb dos martells pneumàtics
Pala carregadora sobre pneumàtics de mida mitjana
Retroexcavadora de mida petita
Retroexcavadora de mida mitjana
Motoanivelladora de mida petita
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T
Picó vibrant dúplex de 1300 kg
Camió de 7 T
Camió cisterna de 8 m3
Camió grua
Dumper, amb mecanisme hidràulic de descàrrega d’1,5 T de càrrega útil
Camió cisterna per a reg asfàltic
Formigonera de 165 L
Formigonera de 250 L
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
Remolinador mecànic
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-

Regle vibratori
Talladora de disc

7. ANÀLISIS DE RISCOS
7.1. MOVIMENT DE TERRES.
7.1.1. Excavació de rases
7.1.1.1. Riscos detectables més comuns:
-

Despreniments de terres
Caiguda de persones al mateix nivell
Caigudes de persones a l'interior de la rasa
Atrapaments de persones mitjançant maquinària
Els derivats per interferècies amb conduccions enterrades
Inundació
Cops per objectes

7.1.1.2. Peces de protecció personal recomanables
-

Casc de polietilè
Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable
Ulleres antipols
Cinturó de seguretat (Classe A,B, o C)
Guants de cuiro
Botes de seguretat
Botes de goma
Roba de treball
Vestit per a ambients humits o plujosos
Protectors auditius

7.1.2. Excavació de pous de serveis
7.1.2.1. Riscos detectables més comuns
-

Caigudes d'objectes (pedres, etc.)
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-

Cop per objectes
Caigudes de persones a l'entrar i sortir
Caigudes de persones al caminar per les proximitats d'un pou
Ensorrament de les parets del pou
Interferències per conduccions subterrànies
Inundacions
Electrocucions
Asfixia
Altres

7.1.2.2. Peces de protecció personal recomanables
-

Casc de polietilè
Casc de polietilè amb protectors auditius
Casc de polietilè amb il·luminació autònoma
Protectors auditius
Careta antipols de filtre mecànic recanviable
Roba de treball
Ulleres antipartícules
Cinturó de seguretat
Guants de cuir
Guants de goma o PVC
Botes de seguretat (puntera reforçada i soles antilliscants)
Botes de goma de seguretat
Vestits per a ambients humits

7.2.

REBLIMENTS DE TERRES

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció
personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.

7.2.1. Riscos detectables més comuns
-

Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment
Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles
Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització a les maniobres
Atropellament de persones
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-

Volcament de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés
Accidents per conducció sobre terrenys entollats, sobre terrenys fangats.
Vibracions sobre les persones
Soroll ambiental

7.2.2. Peces de protecció personal recomanables
-

Casc de polietilè
Botes de seguretat
Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable
Guants de cuiro
Cinturó antivibratori
Roba de treball

7.3. ENCOFRATS. TREBALLS D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN FUSTA
7.3.1. Riscos detectables més comuns
-

Cops a les mans durant la clavada
Caiguda dels encofradors al buit
Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat
Caiguda de persones al caminar o treballar sobre el fons de les bigues (o jàsseres)
Caiguda de persones pel costat o buit del forjat
Caiguda de persones al mateix nivell
Trepitjades sobre objectes punxants
Electrocució per anul·lació de connexions a terra de maquinària elèctrica
Cops en general per objectes
Dermatosis per contactes amb el ciment

7.3.2. Peces de protecció personal recomanables
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció
personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
- Casc de polietilè
- Botes de seguretat
- Cinturons de seguretat classe C
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-

Guants de goma
Ulleres de seguretat antiprojeccions
Roba de treball
Botes de goma o PVC de seguretat
Vestits per a temps plujós
Cinturó per portar eines.

7.4. TREBALLS AMB FERRO
7.4.1. Treballs amb ferralla
7.4.1.1. Riscos detectables més comuns:
-

Talls i ferides a mans i peus per maneig de rodons d'acer.
Aplastaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla.
Aplastaments durant les operacions de muntatge i armadures.
Entrebancs i torçades al caminar sobre les armadures.
Els derivats de les eventuals trencades de rodons d'acer durant l'estirat o doblegat.
Sobreesforços.
Caigudes al mateix nivell.
Caigudes des d'altura.
Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa.

7.4.1.2 peces de protecció personal recomanables
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i Seguretat Social, les peces de
protecció personal a utilitzar a aquesta obra, estaran homologades.
-

Casc de polietilè
Guants de cuiro
Botes de seguretat
Botes de goma o de PVC de seguretat
Roba de treball
Cinturó per portar eines
Cinturó de seguretat (classes A o C)
Vestits per a temps plujós
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7.5. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ
7.5.1. Riscos detectables més comuns:
-

Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell.
Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell.
Caiguda de persones i/o objectes al buit.
Enfonsament d'encofrats.
Ruptura o rebentada d'encofrats.

-

Caiguda d'encofrats trepadors.
Trepitjades sobre objectes punxants.
Trepitjades sobre superfícies de trànsit.
Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats.
Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments).
Fallida d'estrebades.
Corriment de terres.
Els derivats de l'execució de treballs sota circunstàncies meteorològiques adverses.
Atrapaments.
Vibracions per maneig d'agulles vibrants.
Soroll ambiental.
Electrocució. Contactes elèctrics.

7.6. OFICIS, UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES
7.6.1. Muntatge de pous
7.6.1.1 Riscos detectables més comuns
- Caiguda de persones al mateix nivell
- Caiguda de persones a diferent nivell
- Enfonsament de la volta (excavacions a mina)
- Desplom i volcament dels paraments del pou
- Cops i talls per l'ús d'eines manuals
- Sobreesforços per postures obligades, (caminar acotxat...).
- Desplom de viseres o talussos.
- Desplom dels talussos d'una rasa.
- Els derivats de treballs realitzats en ambients humits, entollats i tancats.
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-

Electrocució.
Intoxicació per gassos.
Explosió per gassos o líquids.
Atac de rates, (embrancaments amb clavegueres)
Ruptura del torn.
Dermatitis per contactes amb el ciment.
Infeccions, (treballs en la proximitat a l'interior o propers a claveguerons, o clavegueres en
servei).

7.6.1.2. Mesures de protecció personal recomanables
-

Casc de polietilè
Casc de polietilè amb equip d'il·luminació autònoma (tipus mineria).
Guants de cuiro
Guants de goma (o de PVC) de seguretat
Roba de treball
Equip d'il·luminació autònoma
Equip de respiració autònoma ( o semiautònoma)
Cinturó de seguretat, classe A, B o C
Maneguets i polaines de cuiro
Ulleres de seguretat antiprojeccions.

7.6.2. Maçoneria
7.6.2.1. Riscos detectables més comuns
-

Caiguda de persones al buit
Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda de persones a diferent nivell
Caiguda d'objectes sobre les persones
Cops contra objectes
Talls pel maneig d'objectes i eines manuals
Dermatitis per contactes amb el ciment
Partícules als ulls
Talls per utilització de màquines-eines
Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents, (tallant maons, per exemple)
Sobreesforços
Electrocució
Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport
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- Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars (escales, bastides, etc.)
- Altres
7.6.2.2. Peces de protecció personal recomanables
-

Casc de polietilè
Guants de PVC o de goma
Guants de cuir
Botes de seguretat
Cinturó de seguretat, classe A, B, o C
Botes de goma amb puntera reforçada
Roba de treball

7.6.3. Muntatge de prefabricats
7.6.3.1. Riscos detectables més comuns
-

Cops a les persones pel transport en suspensió de grans peces.
Atrapaments durant maniobres d'ubicació.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Volcament de peces prefabricades.
Desplome de peces prefabricades.
Talls per maneig d'eines manuals.
Talls o cops per maneig de màquines-eina.
Aplastament de mans o peus al rebre les peces.

7.6.3.2. Peces de protecció personal recomanables
-

Casc de polietilè
Guants de cuiro
Guants de goma o PVC
Botes de seguretat
Botes de goma amb puntera reforçada
Cinturó de seguretat classes A o C
Roba de treball
Vestits per a temps plujós
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7.6.4. Subbases, bases i aglomerat
7.6.4.1. Riscos detectables més comuns
-

Atropellaments per maquinària i vehicles.
Atrapaments per maquinària i vehicles.
Col·lisions i bolcaments.
Interferències amb línies d'alta tensió.
Intoxicació per utilització de productes bituminosos.
Esquitxades.
Pols.
Sorolls.

7.6.5. Acabaments
7.6.5.1. Riscos detectables més comuns
-

Atropellaments per maquinària i vehicles.
Atrapaments.
Col·lisions i bolcaments.
Caigudes d'altura.
Caiguda d'objectes.
Talls i cops.

7.7.

INSTAL·LACIONS

7.7.1. Muntatge d'instal·lació elèctrica
7.7.1.1. Riscos detectables durant la instal·lació
-

Caiguda de persones al mateix nivell
Caiguda de persones a diferent nivell
Talls per maneig d'eines manuals
Talls per maneig de les guies i conductors
Punxades a les mans per maneig de guies i conductors
Cops per eines manuals
Sobreesforços per postures forçades
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- Cremades per encenedors durant operacions d'escalfament del "macarró protector"
7.7.1.2. Riscos detectables durant les proves de connexionat i posada en servei de
instal·lació més comuns

la

-

Electrocució o cremades per la dolenta protecció de quadres elèctrics.
Electrocució o cremades per maniobres incorrectes a les línies.
Electrocució o cremades per ús d'eines sense aïllament.
Electrocució o cremades per punteig dels mecanismes de protecció (disjuntors diferencials,
etc.)
- Electrocució o cremades per connexionats directes sense clavilles mascles-femelles.
- Explosió dels grups de transformació durant l'entrada en servei.
- Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica.
7.7.1.3 Peces de protecció personal recomanables
- Casc de polietilè, per utilitzar durant els desplaçaments per l'obra en llocs amb risc de
caiguda d'objectes o de cops.
- Botes aïllants de l'electricitat (connexions).
- Botes de seguretat.
- Guants aïllants.
- Roba de treball.
- Cinturó de seguretat.
- Faixa elàstica de subjecció de cintura.
- Banqueta de maniobra.
- Estora aïllant.
- Comprovadors de tensió.
- Eines aïllants.

7.7.2. Instal·lació elèctrica provisional de l'obra
7.7.2.1. Riscos detectables més comuns
- Contactes elèctrics directes.
- Contactes elèctrics indirectes.
- Els derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega, (abús o incorrecte
càlcul de la instal·lació).
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció.
- Caigudes al mateix nivell
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- Caigudes a diferent nivell
7.7.2.2. Peces de protecció personal recomanables
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció
personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.
-

Casc de polietilè per a riscos elèctrics
Roba de treball
Botes aïllants de l'electricitat
Guants aïllants de l'electricitat
Plantilles anticlaus
Cinturó de seguretat de la classe C
Vestits impermeables per a ambients plujosos
Banqueta aïllant de l'electricitat

- Estora aïllant de l'electricitat
- Comprovadors de tensió
- Rètols de "NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA".
RISCOS PRODUÏTS PER AGENTS ATMOSFÈRICS
Caiguda de maquinària d’elevació.
Caiguda de màquines.
RISCOS ELÈCTRICS
Cremades físiques i químiques.
Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes.
Exposició a fonts lluminoses perilloses.
Incendis.
RISCOS D'INCENDIS
Propagació d’incendis deguts a petits focs fets a l’obra.
Risc d’incendis per espurnes produides per la maquinària.
RISCOS DE DANYS A TERCERS
Són els riscos produïts per enllaços amb camins i accessos derivats de l'obra,
fonamentalment per circulació de vehicles, a l'haver de realitzar desviaments provisionals i
passos alternatius.
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Els vials actuals que creuen el terreny de la futura obra comporten un risc, degut a la
circulació de persones alienes, una vegada iniciats els treballs.
Riscos detectables més comuns
Atropellaments per circulació de maquinària en vies públiques.
Danys per irrupció descontrolada de persones no autoritzades en el recinte de l'obra.
Reus, novembre de 2016
L’autor del Projecte,

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, canals i ports
(Col·legiat 14.111
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APÈNDIX 1.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/11/16

Pàg.:

1

PARTIDES D'OBRA

P-1

H1411111

u

€
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
Rend.: 1,000
7,22
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
_____________________________________________________________________________________________________________
P-2

H1421110

u

P-3

H142AC60

u

P-4

H1431101

u

P-5

H1445003

u

P-6

H1459630

u

P-7

H145C002

u

P-8

H1461164

u

P-9

H1465275

u

P-10

H147D501

u

€
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
Rend.: 1,000
5,69
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc
Rend.: 1,000
8,09
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
Rend.: 1,000
0,26
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Mascareta de protecció respiratòria, homologada
Rend.: 1,000
1,68
segons UNE-EN 140
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
Rend.: 1,000
6,01
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
Rend.: 1,000
5,86
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
Rend.: 1,000
15,28
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
Rend.: 1,000
22,18
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Sistema anticaiguda composat per un arnès
Rend.: 1,000
285,00
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355
_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 28/11/16

Pàg.:

2

PARTIDES D'OBRA

€
P-11
H147N000
u
Faixa de protecció dorsolumbar
Rend.: 1,000
22,48
_____________________________________________________________________________________________________________
P-12

H1481343

u

€
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
Rend.: 1,000
70,88
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
_____________________________________________________________________________________________________________
P-13

H152U000

m

P-14

H1534001

u

P-15

H153A9F1

u

P-16

H15Z1001

h

P-17

H16F1004

h

€
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
Rend.: 1,000
2,27
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
Rend.: 1,000
0,22
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
Rend.: 1,000
24,36
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
Rend.: 1,000
40,49
de les proteccions
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Formació en Seguretat i Salut per als riscos
Rend.: 1,000
18,44
específics de l'obra
_____________________________________________________________________________________________________________
€
P-18
H16F3000
h
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
Rend.: 1,000
23,35
_____________________________________________________________________________________________________________
P-19

HBBAC005

u

€
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
Rend.: 1,000
26,41
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
P-20

HBBAC013

u

P-21

HBBAF004

u

P-22

HQU15Q0A

mes

€
Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
Rend.: 1,000
29,54
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
Rend.: 1,000
41,31
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
Rend.: 1,000
146,16
d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
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Data: 28/11/16

Pàg.:

3

PARTIDES D'OBRA

P-23

HQU1A50A

mes

€
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
Rend.: 1,000
169,25
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
_____________________________________________________________________________________________________________
P-24

HQU22301

u

P-25

HQU25701

u

P-26

HQU2GF01

u

P-27

HQUA1100

u

P-28

HQUA3100

u

€
Armari metàl.lic individual doble compartiment
Rend.: 1,000
57,05
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
Rend.: 1,000
21,63
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
Rend.: 1,000
53,56
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
Rend.: 1,000
112,14
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
Rend.: 1,000
80,19
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball
_____________________________________________________________________________________________________________
€
P-29
HQUAM000
u
Reconeixement mèdic
Rend.: 1,000
33,60
_____________________________________________________________________________________________________________
€
P-30
HQUAP000
u
Curset de primers auxilis i socorrisme
Rend.: 1,000
186,38
_____________________________________________________________________________________________________________
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ESPECIAL CÀLCUL, AL
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EXEMPLE DE SENYALITZACIÓ D'OBRA

Vora
v

50

ia

Cons reflectants de 70 cm.

50

Tanca direccional de 2x1 m.
Senyal lluminoses

50

ALÇADA DELS SENYALS
De la part inferior del senyal al terra, 1 m.

50 m
.

50

4.50

B=430

5.00

Discos Ø cm.
Triangles L
Quadrats L
Panells
Cons

SERVEIS

Calçades
amb arcen

Autopistes
Autovies

60
70-90
60
80x40
60

90
90-175
90
165x45
50x70

120
175
120
195x95
70x90

50
m

Mirall

Bunera

Calçades
sense arcen

.

Mides recomenables

Radiador

avia

Obres

Vor

Taquilles

2 Radiadors

VESTUARIS

50

Banc

50

A-11a

Taquilles

50

B-230

50

B-234

B-230

50 m
.

9.00

Banc

A-16
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TANCA DE CONTENCIÓ
PER A VIANANTS
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DOCUMENT NÚM. 3.
PLEC DE CONDICIONS
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1. PLEC DE CONDICIONS
1.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el contractista tindrà en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, obligatòria o no,
que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El
contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra, les
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu
Pla.
Corr. Err. Real Decreto 171/2004
BOE nº 60
10-03-2004
Corr. Err. Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995 de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades.
Real Decreto 171/2004
BOE nº 27
31-01-2004
Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004, por el que se desarrolla el artículo de la Ley
31/1995, de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales.
Modificada per Corr. Err. Real Decreto 171/2004
Ley 54/2003
BOE nº 298
13-12-2003
Ley 54/2003 de 12-12-2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
Modifica a:
Ley 31/1995 de 08-11-95, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269,
de 10-11-1995).
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 04-08-2000, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley 8/1988, de 07-04-88, sobre infracciones y sanciones en el Orden Social (BOE Nº 189,
DE 08-08-2000).
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Real Decreto 681/2003
BOE nº 145
18-06-2003
Real Decreto 681/2003 de 12-06-03, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de
trabajo.
Adapta:
Directiva 1999/92/CE
Real Decreto 349/2003
BOE nº 82
05-04-2003
Real Decreto 349-2003, de 21-03-2003 por el que se desarrolla el Real Decreto 665/1997
de 12-05-2003 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo, y amplía su ámbito de aplicación a
los agentes mutágenos.
Modifica a:
Modifica el Real Decreto 665/1997
Derogaciones:
Deroga la Orden 09-04-1986 por la que se aprueba el reglamento
para la prevención de riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo
monómero en el ambiente de trabajo.
Corr. Err. Orden TAS/2926/2002
BOE nº 33
07-02-2003
Corr. Err. Orden TAS/2926/2002 de 19-11-03 por la que se establecen nuevos modelos
para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por
procedimiento electrónico.
Modifica a:
Orden TAS/2926/2002
Resolución 26-11-2002
BOE nº 303
19-12-2002
Resolución 26-11-2002 regula la utilización del sistema de declaración electrónica de
accidentes de trabajo que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los
nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la orden
TAS/2926/2002 de 19-11-2002.
Corr. Err. Orden TAS/2926/2002
BOE nº 294
09-12-2002
Corr. Err. Orden TAS/2926/2002 de 19-11-2002 por la que se establecen nuevos modelos
para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por
procedimiento electrónico.
Modifica a:
Orden TAS/2926/2002
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Orden TAS/2926/2002
BOE nº 279
21-11-2002
Orden TAS/2926/2002, de 19-11, por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento
electrónico.
Modifica a:
orden 16-12-1987 que estable modelos para la notificación de accidentes de
trabajo y dicta instrucciones para su cumplimiento y tramitación (BOE nº 311, 29-12-1987)
Modificada por:
corr. Err. Orden TAS/2926/2002 (BOE nº 294, de 09-12-2002)
Corr. Err. Orden TAS/2926/2002 (BOE nº 33, de 07-02-2003)
Corr.Err. Real Decreto 374/2001
BOE nº 149 22-06-2001
Corr.err.R.D.374/2001 de 06-04 sobre protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Adapta:
Directiva 98/24/CE
Directiva 2000/39/CE
Modifica a:
Real Decreto 374/2001
Real Decreto 614/2001
BOE nº 148
21-06-2001
Real Decreto 614/2001 de 08-06-2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Derogaciones:
El Capítulo VI de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo incluida en la Orden 09-03-1971 (BOE nº 64 y 65, de 16-03-1971).
Derogada parcialmente por:
Ley 31/1995.
Corr.Err. Real Decreto 374/2001
BOE nº 129 30-05-2001
Corr.err.R.D.374/2001 de 06-04 sobre protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Adapta:
Directiva 98/24/CE
Directiva 2000/39/CE
Modifica a:
Real Decreto 374/2001
Real Decreto 374/2001
BOE nº 104 01-05-2001
Real Decreto 374/2001 de 06-04 sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Adapta:
Directiva 98/24/CE
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Directiva 2000/39/CE
Adaptada por: Corr. Err. Real Decreto 374/2001
Modificada por:
Corr. Err. Real Decreto 374/2001
Derogaciones:
Real Decreto 2414/1961
Orden de 09-04-1986
Real Decreto 88/1990
Deroga parcialmente: Decreto 2414/1961
Real Decreto Legislativo 5/2000
BOE nº 189
08-08-2000
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 04-08-2000, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley 8/1988, de 07-04, sobre infracciones y sanciones en el Orden Social
Modificada por:
Ley 54/2003 de 12-12-2003, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales (BOE nº 296, de 13-12-2003).
Derogaciones:
Deroga parcialmente la Ley 31/1995, de 08-11, de Prevención de
Riesgos Laborales (BOE nº 269 de 10-11-1995).
Real Decreto 1124/2000
BOE nº 145
17-06-2000
Real Decreto 1124/2000, de 16-06-2000 por el que se modifica el Real Decreto 665/1997 de
12-05 sobre protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.
Adapta:
Directiva 97/42/CE
Modifica a:
Real Decreto 665/1997
Derogaciones:
Artículos 138 y 139 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (Orden 209-04-1971)
Orden 14 de setiembre de 1959 sobre fabricación y empleo de productos que
contengan benceno
Resolución de 15 de febrero de 1977 por la que se actualizan las instrucciones
complementarias de desarrollo de la orden de 14 de setiembre de 1959 que regula el
empleo de disolventes y otros compuestos que contengan benceno.
Corr. Err. Ley 39/1999
BOE nº 271
12-11-1999
Corr. Err. Ley 39/1999 de 05-11-1999 para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de la personas trabajadoras.
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Modifica a:

Ley 39/1999 (BOE nº 266, de 06-11-1999)

Ley 39/1999
BOE nº 266
06-11-1999
Ley 39/1999 de 05-11-1999, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas.
Modifica a:
Artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº
269, de 10-11-1995).
Modificada por:
Corr. Err. Ley 39/1999 (BOE nº 271, de 12-11-1999).
Real Decreto 216/1999
BOE nº 47
24-02-1999
R.D.216/1999, de 05-02, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en
el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Ley 50/1998
BOE nº 313
31-12-1998
Ley 50/1998, de 30-12-1998, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Modifica a :
Ley 31/1995
Real Decreto 780/1998
BOE nº 104
01-05-1998
R.D.780/1998 de 30-04 por el que se modifica el R.D.39/1997 de 17-01 por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
Modifica a:
Real Decreto 39/1997
Ley 42/1997
BOE nº 274
15-11-1997
Ley 42/1997, de 14-11-1997, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Real Decreto 1627/1997
BOE nº 256 25-10-1997
Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997
BOE nº 188 07-08-1997
R.D.1215/1997 de 18-07, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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Adapta a:

Directiva 89/655/CEE

Corr.Err. Real Decreto 773/1997
BOE nº 171 18-07-1997
Corr.err.R.D.773/1997 de 30-05, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Modifica a:
Real Decreto 773/1997
Orden de 27-06-1997
BOE nº 159 04-07-1997
O.27-06-1997 desarrolla R.D.39/1997 de 17-01 que aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención en relación con las condiciones de acreditación de las entidades
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del
sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o
privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de
riesgos laborales.
Modifica a:
Real Decreto 39/1997
Real Decreto 773/1997
BOE nº 140 12-06-1997
R.D.773/1997 de 30-05, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPIs).
Adapta a:
Directiva 89/686/CEE
Modificada por:
Corr. Err. Real Decreto 773/1997
Real Decreto 664/1997
BOE nº 124
24-05-1997
Real Decreto 664/1997, de 12-05-1997, sobre protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Adapta:
Directivas 93/88/CE
Directivas 95/30/CE
Directiva 90/679/CEE
Real Decreto 665/1997
BOE nº 124
24-05-1997
Real Decreto 665/1997, de 12-05-1997, sobre protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Adapta:
Directiva 90/394/CEE
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Modificada por:

Real Decreto 1124/2000
Real Decreto 349/2003

Derogaciones:
Deroga los artículos 138 y 139 de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el trabajo (Orden 09-03-1997).
Real Decreto 485/1997
BOE nº 97
23-04-1997
Real Decreto 485/1997, de 14-04-1997, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Modifica a:
Directiva 92/58/CEE
Real Decreto 486/1997
BOE nº 97
23-04-1997
Real Decreto 486/1997, de 14-04-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Adapta a:
Directiva 89/654/CEE
Real Decreto 487/1997
BOE nº 97
23-04-1997
Real Decreto 487/1997, de 14-04-1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares para los trabajadores.
Adapta a:
Directiva 20/269/CEE
Real Decreto 488/1997
BOE nº 97
23-04-1997
Real Decreto 488/1997, de 14-04-1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Adapta a:
Directiva 90/270/CEE
Orden 20-02-1997
BOE nº 56
06-03-1997
Orden 20-02-1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 03-021995, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20-11-1992, relativo a las
condiciones para la comercialización y libre circulación intercomunitarias de los equipos de
protección individual.
Modifica a:
Real Decreto 159/1995 (BOE nº 57, 08-03-1995)
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Real Decreto 39/1997
BOE nº 27
31-01-1997
Real Decreto 39/1997 de 17-01, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención.
Modificado por:

Orden de 27-06-1997
Real Decreto 780/1998

Resolución de 25-04-1996
BOE nº 129
28-05-1996
Resolución de 25-04-1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la
que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real
Decreto 1407/1992, de 20-11-1992, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intercomunitarias de los equipos de protección individual.
Derogada parcialmente por: Resolución 07-09-2001
Instrucción 26-02-1996
BOE nº 59
08-03-1996
Instrucción de 26-02-1996 de aplicación de la Ley 31/1995, de 08-11, de Prevención de
Riesgos laborales en la Administración del Estado.
Ley 31/1995
BOE nº 269
10-11-1995
Ley 31/1995 de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Modificada por:
Ley 50/1998 (BOE nº 269, de 10-11-1995)
Ley 39/1999 (BOE nº 266, de 06-11-1999)
Ley 54/2003 (BOE nº 298, de 13-12-2003)
Derogaciones Derogado parcialmente por Real Decreto legislativo 5/2000 (BOE nº 189, de
08-08-2000).
Deroga
Deroga parcialmente Orden 16-12-1987, Orden 09-03-1971 y Real Decreto
614/2001.
Corr. Err. Real Decreto 159/1995
BOE nº 69
22-03-1995
Corr.err. Real Decreto 159/1995, de 03-02-1995, por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20-11-1992, por el que regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intercomunitarias de los equipos de protección individual.
Adapta:
Directiva 89/686/CEE
Modifica a:
Real Decreto 159/1995 (BOE nº 57, 08-03-1995)
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Real Decreto 159/1995
BOE nº 57
08-03-1995
Real Decreto 159/1995, de 03-02-1995, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20-11-1992, por el que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intercomunitarias de los equipos de protección individual.
Modifica a:
Real Decreto 1407/1992 (BOE nº 130, 01-06-1994)
Modificada por:
Orden 20-02-1997 (BOE nº 56, 06-03-1997)
Corr. Err. Real Decreto 159/1995 (BOE nº 69, de 22-03-1995)
Orden 16-05-1994
BOE nº 130 01-06-1994
Orden 16-05-1994 que modifica el período transitorio establecido en el Real Decreto
1407/1992, de 20-11-1992, por el que se regula las condiciones para la comercialización y
libre circulación intercomunitarias de los equipos de protección individual
Modifica a:
Real Decreto 1407/1992 (BOE nº 130, 01-06-1994)
Corr. Err. Real Decreto 1407/1992
BOE nº 47
24-02-1993
Corr.err. Real Decreto 1407/1992, de 20-11-1992, por el que se regula las condiciones para
la comercialización y libre circulación intercomunitarias de los equipos de protección
individual.
Modifica a:
Real Decreto 1407/1992 (BOE nº 130, 01-06-1994)
Real Decreto 1407/1992
BOE nº 311 28-12-1992
Real Decreto 1407/1992, de 20-11-1992, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intercomunitarias de los equipos de protección individual.
Adapta a:
Directiva 89/686/CEE
Modificada por:
Corr. Err. Real Decreto 1407/1992 (BOE nº 47, de 24-02-1993)
Orden 16-05-1994 (BOE nº 130, 01-06-1994)
Real Decreto 159-1995 (BOE nº 57, 08-03-1995)
Corr. Err. Real Decreto 108/1991
BOE nº 43
19-02-1991
Corr.err. Real Decreto 108/1991, de 01-02-1991, sobre prevención de reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Modifica a:
Real Decreto 108/1991 (BOE nº 32, de 06-02-1991)
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Real Decreto 108/1991
BOE nº 32
06-02-1991
Real Decreto 108/1991, de 01-02-1991, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Modificado por:
corr. Err. Real Decreto 108/1991 (BOE nº 43, de 19-02-1991)
Corr. Err. Real Decreto 1316/1989
BOE nº 126 26-05-1990
Corr.err. Real Decreto 1316/1989 de 27-10 sobre protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Modifica a:
Real Decreto 1316/1989 (BOE nº 263, de 02-11-1989)
Corr. Err. Real Decreto 1316/1989
BOE nº 295 09-12-1989
Corr.err. Real Decreto 1316/1989 de 27-10 sobre protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Modifica a:
Real Decreto 1316/1989 (BOE nº 263, de 02-11-1989)
Real Decreto 1316/1989
BOE nº 263 02-11-1989
Real Decreto 1316/1989 de 27-10 sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Modificada por:
Corr. Err. Real Decreto 1316/1989 (BOE nº 295, de 09-12-1989)
Corr. Err. Real Decreto 1316/1989 (BOE nº 126, de 26-05-1990)
Orden 16-12-1987
BOE nº 311 29-12-1987
Orden 16-12-1987, que establece modelos para la notificación de accidentes de trabajo y
dicta instrucciones APRA su cumplimiento y tramitación.
Modificada por:
Orden TAS/2926/2002
Derogaciones Derogado parcialmente por Ley 31/1995
Deroga
Orden 13-10-1997
Orden 23-10-1972
Orden 16-05-1970
Orden de la Presidencia del Gobierno 17-12-1968
Resoluciones de la Dirección General de Previsión 22-09-1969 y la de 06-03-1973.
Resolución 31-05-1983
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Orden 09-03-1971
BOE nº 64 y 65
16-03-1971
Orden del Ministerio de Trabajo 09-03-1971, por la que se aprueba la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y disposiciones complementarias.
Derogada parcialmente por: Ley 31/1995
Real Decreto 614/2001
Orden TRI/215/2004
DOGC nº 4163
29-06-2004
Orden TRI/215/2004 de 15-06-2004 por la que se modifica la Orden TRI/10/2004 de 26-012004 por la que se aprueba el procedimiento de notificación electrónica de los accidentes de
trabajo
Modifica a:
Orden TRI/10/2004
Orden TRI/10/2004
DOGC nº 4061
02-02-2004
Orden TRI/10/2004, de 26-01-2004, por la que se aprueba el procedimiento de notificación
electrónica de los accidentes de trabajo.
Modificada por:
Orden TRI/215/2004
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (Capítulo VII "Andamios")
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940)
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356,
22/12/1953)
* Modificación y complementación de la Orden de 20 de mayo de 1952. Orden de 23 de
septiembre de 1966 (BOE de 01/10/66)
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 0709/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972
(BOE núm. 78, 31/03/1972)
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191,
10/08/1972)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)
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Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984)
(C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987)
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991)
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de
7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186,
05708/1993)
Convenio colectivo General del Sector de la Construcción.
Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm 133,
04/06/1998)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i
construccions a línies elèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm.
1075, 30/11/1988)
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)
Conveni col.lectiu provincial.
Ley 7/2003, de 25 de abril, de protección de la Salud de la Comunidad Autonomoa de
Cataluña (BOE núm. 126, 27/05/2003).

1.2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS
1.2.1. Excavacions de pous de serveis
- El personal que executi treballs de pous serà especialista d'una destresa provada en aquests
tipus de treball.
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- L'accés i sortida del pou s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part
superior del pou que estarà prevista de sabates antilliscants.
- Aquesta escala sobrepassarà la profunditat a salvar, sobresortint 1 m per i la boca.
- Queden prohibits els aplecs (terres, materials, etc.) en un cercle de 2 m (com a norma
general) entorn a la boca del pou.
- Quan la profundidat d'un pou sigui igual o superior a l'1,5 m, s'estrebarà (o encamisarà) el
perímetre en prevenció d'ensorraments.
- Quan la profunditat d'un pou sigui igual o superior als 2 m, es vorejarà la seva boca amb una
barana sòlida de 90 cm d'altura formada per passamans, llistó intermig i rodapeu, ubicada a
una distància mínima de 2 m de la vora del pou.
NOTA: Quan la profunditat d'un pou sigui inferior als 2 m -si bé sempre és aplicable la
mesura preventiva anterior- es pot optar per efectuar una senyalització de perill per exemple:
a)

Cerclar el pou mitjançant una circumferència feta amb cal o guix blanc,
(ambdós visibles amb escassa il·luminació), de diàmetre igual o superior al del
pou, més 2 metres.

b)

Cerclar el pou mitjançant senyalització de corda o cinta de banderoles, ubicada
entorn al pou sobre peus drets, formant una circumferència de diàmetre igual al
del pou més 2 metres.

c)

Tancar l'accés a la zona de forma eficaç, al personal aliè a l'excavació del pou.

- Al descobrir qualsevol tipus de conducció subterrània, es paralitzaran els treballs avisant a la
D.F. perquè dicti les accions de seguretat a seguir.
- La il·luminació interior dels pous s'efectuaran mitjançant "portàtils estancs antihumitat"
alimentats mitjançant energia elèctrica a 24 voltis.
- Es prohibeix la utilització de maquinària accionada per combustió o explosió a l'interior dels
pous en prevenció d'accidents per intoxicació.

1.2.2. Excavacions de rases
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- El personal que ha de treballar en aquesta zona a l'interior de les rases coneixerà els riscos
als quals pot estar sotmès.
- L'accés i sortida d'una rasa s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la vora
superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues.
L'escala sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa.
- Queden prohibits els aplecs (terres, materials, etc.) a una distància inferior als 2 m (com a
norma general) de la vora d'una rasa.
- Quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior a 2m, s'estrebarà. (Es pot disminuir
l'estrebada, escapçament en bisell a 45° a les vores superiors de la rasa).
- Quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les vores de
coronació mitjançant una barana reglamentària (passamans, llistó intermig, rodapeu) situada a
una distància mínima de 2 m de la vora.
NOTA-0: Quan la profunditat d'una rasa sigui inferior als 2 m pot instal·lar-se una senyalització
de perill dels següents tipus:
a)

Línia de senyalització paral·lela a la rasa formada per corda de banderoles
sobre peus drets.

b)

Tanca eficaç d'accés a la coronació de les vores de lesrases en tota una
determinada zona.

- Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l'alimentació de les làmpades s'efectuarà a 24
V. Els portàtils estaran provistos de reixa protectora i de carcassa-mànec aïllats elèctricament.
NOTA-1: Completant aquestes mesures, és ineludible la inspecció continuada del
comportament de la protecció en especial, després d'alteracions climàtiques o meteòriques.
En règim de pluges i entollament de les rases, (o trinxeres) és imprescindible la reducció
minuciosa i detallada abans de reanudar els treballs.
S'establirà un sistema de senyals acústiques, conegudes pel personal, per ordenar la sortida
de les rases en cas de perill.
- Es revisarà l'estat de talls o talussos a intèrvals regulars en aquells casos en els quals puguin
rebre empentes exògens per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.) transitats per
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vehicles; i en especial si en la proximitat s'estableixen colles de treballadors amb ús de martells
pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinària per al moviment de terres.
- Els treballs a realitzar a les vores de les rases (o trinxeres), amb talussos no molt estables,
s'executaran subjectes amb el cinturó de seguretat marrit a "punts forts" ubicats a l'exterior de
les rases.
- S'efectuarà l'exhauriment de les aigües que afloren (o cauen) a l'interior de les rases per
evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos.
- Es revisaran les entibacions després de la interrupció dels treballs abans de reanudar-se de
nou.

1.2.3. Rebliments de terres
- Tot el personal que manegi els camions, serà especialista en el maneig d'aquests vehicles,
estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
- Tots el vehicles seran revisats periòdicament.
- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que
portaran sempre escrita de forma legible.
- Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran clarament la "Tara" i la
"càrrega màxima".
- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior
als seients existents a l'interior.
- Es regaran periòdicament els llocs de treballs, les càrregues i caixes de camió, per evitar les
polsegueres.
- Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel cap de colla, Cap d'equip,
Encarregat o vigilant de seguretat).
- Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, en torn a les
compactadores i piconadores en funcionament.
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- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de rebliment i compactació
seran dotats de botzina automàtica de marxa enrera.
- Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil
limitada.
- Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el
casc de seguretat per a abandonar la cabina a l'interior de l'obra.

1.2.4. Treballs amb ferralla
1.2.4.1. Treballs amb ferralla. Manipulació i posada en obra
- S'habilitarà a l'obra un espai dedicat a l'aplec classificat dels rodons de ferralla proper al lloc
de muntatge d'armadures, tal com es descriu als plànols.
- Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre jaç de taulons de
fusta capa a capa, evitant-se les altures de les piles superiors a 1,5 m.
- La ferralla muntada s'emmagatzemarà en els llocs designats a tal efecte separat del lloc del
muntatge, senyalats en els plànols.
- Les deixalles o retalls de ferro i acer, es recolliran en aplec en el lloc determinat en els plànols
per a la seva posterior càrrega i transport a l'abocador.
- S'efectuarà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla en torn al banc (o bancs,
etc.) de treball.
- Es prohibeix trepar per les armadures en qualsevol cas.

1.2.5. Treballs de manipulació amb formigó
A)

Mesures preventives referides a la forma de posada en obra i abocament del formigó:
- Abocament amb cubilot (galledes o catúfols).
- Bombament de formigó.

B)

Mesures preventives per l'abocament, durant:
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- El formigonat de fonaments (sabates i banquetes)
- El formigonat de murs.
A.1) Abocaments mitjançant cubilots (galledes o catúfols)
- Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que el
sustenta.
- Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura color groc, el nivell
màxim d'ompliment del cup per no sobrepassar la càrrega admissible.
- Es senyalitzarà mitjançant línies a terra, (o corda de banderoles) les zones batudes pel cub.
- L'apertura del cub per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca, amb les
mans protegides amb guants impermeables.
- Es procurarà no copejar amb galleda els encofrats ni les estrebades.
- Del cub (o cubilot) penjaran caps de guia per ajut a la seva correcta posició d'abocament. Es
prohibeix guiar-lo o rebre'l directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular del
cub.
A.2) Abocaments de formigó mitjançant bombament
- L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball.
- La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre caballets, suportant les parts
susceptibles de moviment.
- La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim a la vegada de dos operaris,
per evitar les caigudes per moviment incontrolat de la mateixa.
- Abans de l'inici del formigonat d'una determinada superfície (un forjat o lloses per exemple),
s'establirà un camí de taulons segur sobre els quals es puguin recolzar el operaris que
governen l'abocat amb la mànega.
- El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit
per un operari especialista, per evitar accidents per "taps" i "sobrepressions" internes.
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NOTA: És imprescindible evitar "engargussos" o "taps" interns de formigó; procuri evitar els
colzes de radi reduït. Després d'acabat el bombament, es rentarà i netejarà l'interior de les
canonades d'impulsió del formigó.
- Abans d'iniciar el bombament de formigó s'haurà de preparar el conducte (greixar les
canonades) evitant les masses de morter de dossificació, per a evitar l'ennuegament o taps.
- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la "reixeta" de
recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. En cas de detenció
de la bola, es paralitzarà la màquina. Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a
continuació la canonada.
- Els operaris, marraran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a
elements sòlids, apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés.
- Es revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigonat, complimentant el
llibre de manteniment que serà presentat a requeriment de la Direcció Facultativa.
B) Normes o mesures preventives tipus d 'aplicació durant el formigonat de murs
- L'accés a l'extradós del mur (espai comprès entre l'encofrat extern i el talús del buidat),
s'efectuarà mitjançant escales de mà. Es prohibeix l'accés "escalant l'encofrat", per ser una
acció insegura.
- Abans de l'inici del formigonat, el cap de colla (o encarregat), revisarà el bon estat de
seguretat dels encofrats en prevenció de rebentades i vessades.
- Abans de l'inici del formigonat, i com a rematada dels treballs d'encofrat, s'haurà construït la
plataforma de treball de coronació del mur des de la qual ajudar a les tasques d'abocat i vibrat.
- S'establirà a una distància mínima de 2 m, (com a norma general), forts topalls de final de
recorregut, pels vehicles que hagin d'aproximar a la vora dels talussos del buidat, per a abocar
el formigó (Dumper, camió, formigonera).
- L'abocament del formigó a l'interior de l'encofrat es farà repartint-se uniformement al llarg del
mateix, per tongades regulars, per evitar les sobrecàrregues puntuals que puguin deformar o
rebentar l'encofrat.
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NOTA: El desencofrat de l'extradós del mur (zona comprensa entre aquest i el talús del buidat)
s'efectuarà, el més ràpidament possible, per a no alterar l'estrebada si n'hi hagués, o
l'estabilitat del talús natural.

1.2.6. OFICIS, UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES
1.2.6.1. Pous i sanejament
NOTA-0: Es recomana prendre precaucions vers la Propietat, i exigeixi que li subministrin, el
plànols de les conduccions subterrànies que puguin existir a la zona. Amb ells podrà dissenyar
el millor i més curt traçat per a les tasques de fer pous i sanejament.
- El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s'executarà segons els plànols del
projecte objecte d'aquest Estudi de Seguretat i Salut.
- Els tubs per a les conduccions s'aplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre
jaços de taulons de fusta, en un receptacle determinat per varis peus drets que impedeixin que
per qualsevol causa els conductes rellisquin o rodin.
- Sempre que existeixi perill d'ensorrament es procedirà a estrebar segons càlculs expressos
del projecte.
- L'excavació del pou s'haurà d'entubar per evitar l'ensorrament sobre les persones.
- Es prohibeix la permanència en solitari a l'interior de pous o galeries.
NOTA-1: S'haurà de tenir present que dos o més persones poden donar millor l'alarma que
una sola en cas d'accident.
- S'estendrà al llarg del recorregut un llibant al qual agafar-se per avançar en casos
d'emergència.
- L'ascens o descens als pous es realitzarà mitjançant escales normalizades firmement
ancorades als extrems superior i inferior. - Els treballadors romandran units a l'exterior
mitjançant una corda ancorada al cinturó de seguretat, la qual permetrà bé l'extracció de
l'operari tirant, o en el seu defecte, la seva localització en cas de rescat. (No oblidar que en
casos d'ensorrament el temps utilitzat al rescat es fonamental).
- Al primer símptoma de mareig a l'interior d'un pou o galeria, es comunicarà als companys i
es sortirà a l'exterior posant el fet en coneixement de la Direcció Facultativa.
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1.2.6.2. Maçoneria
- Els buits existents al terra romandran protegits, per a la prevenció de caigudes.
- Totes les zones on s'hagi de treballar estaran suficientment il·luminades.
protàtils estaran alimentats a 24 volts, en prevenció del risc elèctric.

Quan s'utilitzin

- Les zones de treball seran netejades de runes (trossos de maons) diàriament per evitar les
acumulacions innecessàries.
- A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. Es prohibeixen els "ponts d'un
tauló".
- Es prohibeix llançar trossos directament per les abertures de façanes, buits o patis.
- Es prohibeix treballar junt als paràmetres acabats d'aixecar abans de trascorregudes 48 h, si
existeix un règim de vents forts incidint sobre ells, es poden ensorrar sobre el personal.
- Es prohibeix saltar del (forjat, part superior del caient quebrantat o ampits), a les bastides
penjades o viceversa.
1.2.6.3 Muntatge de prefabricats
- S'entendran cables de seguretat marrats a elements estructurals sòlids, en els quals
enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de rebre a la vora
dels forjats, les peces prefabricades servides mitjançant grua.
La peça prefabricada, serà hissada del ganxo de la grua mitjançant l'auxili de balancins.
- Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció del risc
de desplome.
- Els prefabricats es descarregaran dels camions i s'aplegaran en els llocs senyalats en els
plànols.
- Els prefabricats s'aplegaran en posició horitzontal sobre jaços de taulons disposats per capes
de tal forma que no es danyin els elements d'eixamplament per al seu hissat.
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NOTA-0: Si es decideix que els prefabricats han d'aplegar-se en posició vertical sobre jaços
de taulons, defineixi contra quin element es recolzaran en un dels extrems, no oblidar que en
posició vertical estan inestables.
1.2.6.4. Arrebossats i lliscats
- En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de recolzament
per realitzar els treballs d'arrebossat i per evitar els accidents per relliscades.
- Les zones de treball hauran de tenir una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a una
altura sobre el terra en torn als 2 m.
- Les mires (regles, taulons, etc.), es carregaran a les espatlles en el seu cas, de tal forma que
en caminar, l'extrem que va per davant, es trobi per sobre de l'altura del casc de qui el
transporta, per evitar els cops a altres operaris (o les ensopegades entre obstacles - tauló
(regla, etc.).
- S'acordonarà la zona on pugui caure pedra durant les operacions de projecció de pinyolets
sobre morters, mitjançants cinta de banderoles i rètols de prohibit el pas.
- Els sacs d'aglomerant (ciments diversos o àrids), es dispondran de forma que no
obstaculintzin els llocs de pas, per evitar accidents per ensopegades.
1.2.6.5. Pintura i envernissat
- Les pintures (els vernissos, disolvents, etc.), l'emmagatzemaran en els llocs senyalats en els
plànols amb el títol "magatzem de pintures" i es mantindrà sempre la ventilació per "tiratge
d'aire", per evitar els riscos d'incendis i d'intoxicacions.
- S'instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de
pintures.
- Sobre la fulla de la porta d'accés al magatzem de pintures, (vernissos, disolvents...),
s'instal·larà una senyal de "perill d'incendis" i una altra de "es prohibit fumar".
- Els pots industrials de pintures i dissolvents s'apilaran sobre taulons de repartiment de
càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries.
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- Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els
contenidors malament o completament tancants, per evitar accidents per generació
d'admòsferes tòxiques o explosives.
- Els emmagatzematges de recipients amb contenidors de pintura que contingui nitrocel·lulosa,
es realitzaran de tal forma que es pugui realitzar voltes periòdiques dels recipients per evitar el
risc d'inflamació.
- S'evitarà la formació d'atmosferes nocives i es mantindrà sempre ventilat el local que està
pintat (finestres i portes obertes).
- Les bastides per pintar hauran de tenir una superfície de treball d'una amplària mínima de 60
cm (tres taulons trabats), per evitar els accidents per treballs realitzats sobre superfícies
angostes.
- Es prohibeix la formació de bastides a base d'un tauló recolzat en els graons de dues escales
de mà, tant dels de recolçament lliure com de les de tisores, per evitar el risc de caiguda a
diferent nivell.
- Es prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i similars, per evitar
la realització de treballs sobre superfícies insegures.
- Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus "tisora", dotades amb sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d'apertura, per evitar el risc de caigudes per inestabilitat.
- Es prohibeix de fumar o menjar en els estàncies on es pinti amb pintures que continguin
dissolvents orgànics o pigments tòxics.
- S'advertirà al personal encarregat d'utilitzar dissolvents orgànics (o pigments tòxics) de la
necessitat d'una profunda Salut personal (man i cara) abans de realitzar qualsevol tipus
d'ingesta.
- Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs proper als talls on s'utilitzin
pintures inflamables, per evitar el risc d'explosió (o d'incendi).
- Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" de les instal·lacions (canonades de pressió,
equips motobombes, caldera, conductes, etc.) durant els treballs de pintura de senyalització (o
de protecció de conductes, canonades de pressió, equips motobombes, etc.).
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1.2.7. INSTAL·LACIONS
1.2.7.1. MUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
- Al magatzem per aplec de material elèctric s'ubicarà en el lloc senyalat als plànols.
- A la fase d'obra d'apertura i tancament de regates s'esmerarà l'ordre i la neteja de l'obra, per
evitar els riscos de trepitjades o ensopegades.
- El muntatge d'aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat sempre per
personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes.
- La il·luminació en els llocs de treball no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del terra.
- Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus de "tisores", dotades amb sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d'apertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies
insegures i estretes.
- La realització de passar els fils, penjat i connexió de la instal·lació elèctrica de l'escala, sobre
escales de mà (o bastides sobre banquetes), s'efectuarà una vegada s'hagi protegit el buit de
la mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat, per eliminar el risc de caiguda des d'altura.
- La realització de passar els fils, penjat i connexió de la instal·lació elèctrica de l'escala, sobre
escales de mà (o bastides de banquetes), s'efectuarà una vegada estesa una xarxa tensa de
seguretat entre la planta "sostre" i la planta de "recolzament" en la qual es realitzen el treballs,
perquè s'eviti el risc de caiguda des d'altura.
- La instal·lació elèctrica a (terrats, tribunes, sortints, etc.), sobre escales de mà (o bastides
sobre banquetes), s’efectuarà una vegada instal·lada una xarxa tensa de seguretat entre les
plantes "sostre", i la de recolzament en la qual s'executen els treballs, per a eliminar el risc de
caiguda des d'altura.
- L'eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material aïllant
normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica.
- Les eines dels instal·ladors elèctrics l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirades i
substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata.
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- Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica de l'edifici, l'última
passada de fils que s'executarà serà la que va del quadre general a la de la "companyia
subministradora", guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que
seran els últims en instal·lar-se.
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de
l'obra abans de ser iniciades, per evitar accidents.
- Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de
les connexions de mecanismes, proteccions i embrancaments dels quadres generals elèctrics
directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- L'entrada en servei de les cel·les de transformació, s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de
personal, en presència del cap de l'obra i de la Direcció Facultativa.
1.2.7.2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL DE L'OBRA
2.a) Normes de prevenció tipus pels cables
- El calibre o secció del conjunt de cables serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que
ha de suportar en funció del càlcul realitzat per a la maquinària i il·luminació prevista.
- Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (esqueixos, repels, i
similars). No s'admetran trams defectuosos en aquest sentit.
- La distribució general des del quadre general de l'obra als quadres secundaris (o de planta),
s'efectuarà mitjançant mànega elèctrica antihumitat.
- L'estesa dels cables i mànegues, s'efectuarà a una altura mínima de 2 m en els llocs de
vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
NOTA-0: Si es pot, és preferible enterrar els cables elèctrics als passos de vehicles, és més
segur si s'executa correctament. No obstant, les altures donades a la norma precedent,
s'hauran d'entendre com a norma general.
- L'estesa dels cables per a creuar vial d'obra, s'efectuarà enterrat. Es senyalitzarà el "pas del
cable" mitjançant un cobriment permanent de taulons que tindran per objecte el protegir
mitjançant repartiment de càrregues, i senyalar l'existència del "pas elèctric" als vehicles. La
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profunditat de la rasa mínima serà (entre 40 i 50 cm), el cable, anirà, a més, protegit a l'interior
d'un tub rígid.
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- Els embrancaments entre mànegues sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir-los a
terra.
2.b) Normes de prevenció tipus pels interruptors
- S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, provistes de porta d'entrada
amb tanca de seguretat.
- Les caixes d'interruptors tindran adherida sobre la seva porta una senyal normalitzada de
"perill, electricitat".
- Les caixes d'interruptors seran penjades, dels paraments verticals, o de "peus drets"
estables.
2.c) Normes de prevenció tipus pels quadres elèctrics
- Seran de tipus metàl·lics per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau),
segons norma UNE-20324.
- Tot i sent de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant viseres
eficaces com a protecció addicional.
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
- Tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de "perill, electricitat".
NOTA-1: Es pot optar també, a la utilització de quadres normalitzats de PVC -són més fràgils,
però totalment aïllants de l'electricitat-, si compleixen amb la norma UNE-20324.
- Els quadres elèctrics es penjaran pendents de plafons de fusta rebuts als paraments verticals
o bé, a "peus drets" firmes.
- Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s'efectuaran pujant a una banqueta
de maniobra o estora aïllant, calculats expressament per realitzar la maniobra amb seguretat.
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- Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per
a intempèrie, en nombre determinat segons el càlcul realitzat.
- Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d'enclavament elèctric d'apertura.
2.d) Normes de prevenció tipus per a les preses d'energia
- Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant
clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui
possible, amb enclavament.
2.e) Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits
- Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial.
- Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial.

1.2.8. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS
Per evitar els danys a tercers, tant a terra com al mar, es prendran les següents mesures de
protecció:
- Tanques de limitació i protecció, balises lluminoses i cartells de prohibit el pas a:
* Possibles demolicions.
* Zones de treball amb camins i carreteres.
* Zones de maquinària.
* Rases.
* Zones d'aplec.
* Instal·lacions i locals.
- Senyalització de trànsit i balises lluminoses a:
* Carrers d'accés a zones de treball.
* Carrers on es treballa i s'interfereix amb la circulació.
* Desviaments per obres, etc.
* Riscos de les zones de treball que generen pols o que pot interferir a tercers.
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1.3. SERVEIS DE PREVENCIÓ
1.3.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut
L'empresa constructora disposarà d'assessorament Tècnic de Seguretat i Salut com a ajut al
Cap d'Obra.
Es disposarà de brigada de seguretat per instal·lació, manteniment i reparació de proteccions.

1.3.2. Servei Mèdic
L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.

1.4.

VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst a l'Ordenança General de Seguretat
i Salut en el Treball.
Es constituirà el Comité quan el nombre de treballadors superi el previst a l'Ordenança Laboral
de Construcció o, en el seu cas, la que disposi el Conveni Col·lectiu provincial.

1.5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
Es dotarà a l'obra de farmacioles estratègicament distribuïdes i degudament dotades, que es
revisaran periòdicament reposant el material ja consumit.
Haurà d'haver en els diferents llocs de treball, algun treballador que conegui les tècniques de
socorrisme i primers auxilis impartint cursets en cas necessari.

1.6. INSTAL·LACIONS DE SALUT I BENESTAR
L'obra disposarà de locals per a vestidors, serveis higiènics i menjador degudament dotats.
Els vestidors i els serveis, tindran com a mínim dos metres quadrats persona i els primers
disposaran de taquilles individuals amb clau, seients i il·luminació.
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El menjador amb una superfície d'aproximadament 1,2 m2 per persona, disposarà de taules,
seients, pica, rentavaixelles, escalfamenjars i il·luminació. Es disposarà de recipient per les
escombraries.
Es ventilaran oportunament els locals, mantenint-los a més en bon estat de neteja i
conservació per mitjà d'un treballador que podrà compatibilitzar aquest treball amb d'altres de
l'obra.

1.7. PLA DE SEGURETAT I SALUT
El contractista redactarà un Pla de Seguretat i Salut on s’analitzi, estudiï, desenvolupi i
contempli les previsions contemplades a l’estudi de Seguretat i Salut del projecte, d’acord amb
el seu Pla d'Obra, medis auxiliars i d'execució i mètodes de treball.
El pla inclourà les propostes de mesures de prevenció que el Contractista proposa amb les
corresponents justificacions tècniques i no podrà disminuir els nivells de protecció previstos a
l’estudi de seguretat i Salut del projecte.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador en
matèria de seguretat i salut.
L’Administració podrà aprovar el pla després d’obtenir l’informe favorable del Coordinador en
matèria de seguretat i salut de l’obra a realitzar.
A les hores que no sigui necessari la designació de Coordinador, seran assumides per la
Direcció Facultativa de l’obra.
El pla podrà ser modificat pel Contractista, segons l’evolució de l’obra, dels treballs específics i
de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir amb l'evolució de l’obra.
Aquestes modificacions del pla tindran que ser aprovades amb anterioritat a la seva aplicació
pel Coordinador de la seguretat i salut de l’obra o en el seu cas per la Direcció Facultativa de
l’obra.
Una còpia del pla a efectes de coneixement i seguiment restarà a l’obra per poder intervenir
totes les persones que estiguin relacionades amb l’execució de l’obra per tal de presentar, per
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escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que s’estimin oportunes. També una
còpia d’aquestes es presentarà al Coordinador de la seguretat i salut de l’obra.
El pla de seguretat i salut restarà a l’obra a disposició en tot moment de la Direcció Facultativa
de l’obra.
En el centre de treball es disposarà d’un llibre d’incidències amb la finalitat de control i
seguiment del pla de seguretat i salut a l’obra que haurà de ser facilitat pel Col·legi
Professional del Coordinador de seguretat i salut de l’obra i si fos el cas del col·legi de la
direcció facultativa.
El llibre d’incidències serà com a mínim en fulles duplicades i restarà en tot moment a l’obra en
poder del Coordinador de seguretat i salut o en el seu cas la Direcció Facultativa.
Al llibre d’incidències poden tenir accés la Direcció Facultativa, el Contractista i
Subcontractistes (en el seu cas), treballadors autònoms i persones involucrades en treballs de
prevenció de les empreses que executen l’obra. També podran tenir accés els representants
dels treballadors i els tècnics dels organismes de l’Administració pública.
Totes les anotacions que es realitzin al llibre d’incidències hauran de ser presentades pel
Coordinador de seguretat i salut o en el seu cas la Direcció Facultativa, abans de 24 hores una
còpia d’elles a la inspecció de treball i seguretat social de la província on es realitzi l’obra, al
contractista i als representants dels treballadors.
Reus, novembre de 2016
L’autor del Projecte,

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, canals i ports
(Col·legiat 14.111)
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL

1

H1411111

Data: 28/11/16
01
01
01

u

H1421110

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

H142AC60

u

10,000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

3

10,000

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE

4

H1431101

u

H1445003

u

H1459630

u

H145C002

u

H1461164

u

H1465275

u

H147D501

u

1,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE

10

10,000

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE

9

1,000

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

8

50,000

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

7

50,000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE

6

1,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

5

1

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
SEGURETAT I SALUT
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

10,000

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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AMIDAMENTS
11

H147N000

Data: 28/11/16

u

H1481343

u

1

H152U000

01
01
03

m

H1534001

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

u

H153A9F1

u

HBBAC005

u

HBBAC013

u

HBBAF004

u

1

H15Z1001

01
01
04

h

HQU15Q0A

mes

1,000

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
SEGURETAT I SALUT
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE

2

1,000

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL

1,000

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

6

2,000

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

5

100,000

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4

50,000

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

10,000

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
SEGURETAT I SALUT
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

AMIDAMENT DIRECTE
2

2,000

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL

2

Faixa de protecció dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE

12

Pàg.:

15,000

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1
lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 28/11/16

AMIDAMENT DIRECTE
3

HQU1A50A

mes

HQU22301

u

HQU25701

u

HQU2GF01

u

HQUA1100

u

HQUA3100

u

1

H16F1004

01
01
05

3

H16F3000

HQUAP000

h

1

HQUAM000

5,000

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

u

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

Curset de primers auxilis i socorrisme

01
01
06

u

1,000

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

h

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL

1,000

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
SEGURETAT I SALUT
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

AMIDAMENT DIRECTE
2

4,000

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL

1,000

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

8

5,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

7

3,000

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

6

3,000

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

5

3

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

4

Pàg.:

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
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DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

Reconeixement mèdic

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 28/11/16

AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

10,000

EUR

4
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

28/11/16

Pàg.:

1

P-1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

7,22

€

P-2

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

5,69

€

P-3

H142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
(VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

8,09

€

P-4

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

0,26

€

P-5

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,68

€

P-6

H1459630

u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
(SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

6,01

€

P-7

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

5,86

€

P-8

H1461164

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

15,28

€

P-9

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

22,18

€

P-10

H147D501

u

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

285,00

€

P-11

H147N000

u

Faixa de protecció dorsolumbar
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

22,48

€

P-12

H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

70,88

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

28/11/16

Pàg.:

2

P-13

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

2,27

€

P-14

H1534001

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

0,22

€

P-15

H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

24,36

€

P-16

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

40,49

€

P-17

H16F1004

h

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

18,44

€

P-18

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

23,35

€

P-19

HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

26,41

€

P-20

HBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

29,54

€

P-21

HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

41,31

€

P-22

HQU15Q0A

mes

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

146,16

€

P-23

HQU1A50A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

169,25

€

P-24

HQU22301

u

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

57,05

€

P-25

HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

21,63

€

P-26

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

53,56

€
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DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ
ESTUDI SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

28/11/16

Pàg.:

3

P-27

HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
(CENT DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

112,14

€

P-28

HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
(VUITANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

80,19

€

P-29

HQUAM000

u

Reconeixement mèdic
(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

33,60

€

P-30

HQUAP000

u

Curset de primers auxilis i socorrisme
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

186,38

€

Reus, novembre de 2016
L´autor del projecte

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 14.111
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DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ
ESTUDI SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

H1411111

H1421110

H142AC60

u

u

u

Data: 28/11/16

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
Sense descomposició
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Sense descomposició

Pàg.:

1

7,22

€

7,22000

€

5,69

€

5,69000

€

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
Sense descomposició

8,09

€

8,09000

€

P-4

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Sense descomposició

0,26
0,26000

€
€

P-5

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

1,68
1,68000

€
€

6,01

€

6,01000

€

5,86

€

5,86000

€

15,28

€

15,28000

€

22,18

€

22,18000

€

285,00

€

285,00000

€

22,48
22,48000

€
€

70,88

€

70,88000

€

2,27

€

2,27000

€

0,22

€

Sense descomposició
P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

H1459630

H145C002

H1461164

H1465275

H147D501

H147N000

u

u

u

u

u

u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Sense descomposició
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Sense descomposició
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sense descomposició
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sense descomposició
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Sense descomposició
Faixa de protecció dorsolumbar
Sense descomposició

P-12

P-13

P-14

H1481343

H152U000

H1534001

u

m

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
Sense descomposició
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Sense descomposició
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-15

P-16

P-17

P-18

P-19

P-20

P-21

P-22

P-23

P-24

P-25

P-26

P-27

P-28

P-29

H153A9F1

H15Z1001

H16F1004

H16F3000

HBBAC005

HBBAC013

HBBAF004

HQU15Q0A

HQU1A50A

HQU22301

HQU25701

HQU2GF01

HQUA1100

HQUA3100

HQUAM000

u

h

h

h

u

u

u

mes

mes

u

u

u

u

u

u

Data: 28/11/16

Pàg.:

2

Sense descomposició

0,22000

€

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Sense descomposició

24,36

€

24,36000

€

Sense descomposició

40,49
40,49000

€
€

Sense descomposició

18,44
18,44000

€
€

Sense descomposició

23,35
23,35000

€
€

26,41

€

26,41000

€

29,54

€

29,54000

€

41,31

€

41,31000

€

146,16

€

146,16000

€

169,25

€

169,25000

€

57,05

€

57,05000

€

21,63

€

21,63000

€

53,56

€

53,56000

€

112,14

€

112,14000

€

80,19

€

80,19000

€

33,60

€

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Sense descomposició
Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Sense descomposició
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Sense descomposició
Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
Sense descomposició
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Sense descomposició
Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Sense descomposició
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Sense descomposició
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Sense descomposició
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Sense descomposició
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
Sense descomposició
Reconeixement mèdic
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P-30

HQUAP000

u

Data: 28/11/16

Pàg.:

3

Sense descomposició

33,60000

€

Sense descomposició

186,38
186,38000

€
€

Curset de primers auxilis i socorrisme

Reus, novembre de 2016
L´autor del projecte

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 14.111
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PRESSUPOST

Data: 28/11/16

Obra

01

Capítol

01

Seguretat i Salut

SUBCAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Pàg.:

1

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

7,22

10,000

72,20

2 H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,69

10,000

56,90

3 H142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

8,09

1,000

8,09

4 H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26

50,000

13,00

5 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)

1,68

50,000

84,00

6 H1459630

u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 6)

6,01

1,000

6,01

7 H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 7)

5,86

10,000

58,60

8 H1461164

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

15,28

1,000

15,28

9 H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 9)

22,18

10,000

221,80

10 H147D501

u

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 10)

285,00

1,000

285,00

11 H147N000

u

Faixa de protecció dorsolumbar (P - 11)

22,48

2,000

44,96

12 H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 12)

70,88

10,000

708,80

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.01.01

1.574,64

Obra

01

Capítol

01

Seguretat i Salut

SUBCAPÍTOL

03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000

m

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 13)

2,27

50,000

113,50

EUR
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Pàg.:

2

2 H1534001

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclòs (P - 14)

0,22

100,000

22,00

3 H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 15)

24,36

2,000

48,72

4 HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

26,41

1,000

26,41

5 HBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

29,54

1,000

29,54

6 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

41,31

1,000

41,31

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.01.03

281,48

Obra

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

01

Seguretat i Salut

SUBCAPÍTOL

04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 16)

40,49

15,000

607,35

2 HQU15Q0A

mes

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 22)

146,16

3,000

438,48

3 HQU1A50A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 23)

169,25

3,000

507,75

4 HQU22301

u

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

57,05

5,000

285,25

5 HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

21,63

1,000

21,63

6 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

53,56

4,000

214,24

7 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 27)

112,14

1,000

112,14

8 HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 28)

80,19

1,000

80,19

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.01.04

2.267,03

Obra

01

Capítol

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ
Seguretat i Salut

SUBCAPÍTOL

05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004

h

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P 17)

18,44

5,000

92,20

2 H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 18)

23,35

5,000

116,75
EUR
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PRESSUPOST
3 HQUAP000
TOTAL

u

SUBCAPÍTOL

Data: 28/11/16
Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 30)

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

01

Seguretat i Salut

SUBCAPÍTOL

06

DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

TOTAL

SUBCAPÍTOL

Reconeixement mèdic (P - 29)
01.01.06

3
931,90

1.140,85

Capítol

u

5,000

01.01.05

Obra

1 HQUAM000

186,38

Pàg.:

33,60

10,000

336,00
336,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/11/16

Pàg.:

1

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPÍTOL
01.01.01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1.574,64
SUBCAPÍTOL

01.01.03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

SUBCAPÍTOL

01.01.04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

2.267,03

281,48

SUBCAPÍTOL

01.01.05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1.140,85

SUBCAPÍTOL

01.01.06

DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

Capítol

01.01

Seguretat i Salut

336,00
5.600,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.600,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Seguretat i Salut
5.600,00
Obra

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

5.600,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.600,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ
5.600,00
5.600,00

euros
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Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

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

5.600,00

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 5.600,00................................................................

728,00

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 5.600,00...................................................................

336,00

Subtotal

6.664,00

21 % IVA SOBRE 6.664,00...................................................................................................

1.399,44

€

8.063,44

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VUIT MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Reus, novembre de 2016
L´autor del projecte

Jordi Bessa Panadés
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 14.111
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción
y gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell
nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.
Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent,
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de
valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament
sostenible de l’activitat de la construcció.

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la
definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una
obra de construcció o demolició.
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.
Residu no especial:
especials.

tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni
de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que
pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o
perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el
contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar
un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Productor de residus de construcció i demolició:
 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció
o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà
productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una
obra de construcció o demolició.
 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una
altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de
construcció o demolició.

1608-P0-AN07-R0.doc
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Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que
tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de
residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que
executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i
demolició els treballadors per compte aliè.

3.

TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de
gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).
Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix
que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir.
El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització,
tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.

RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents:
 Terres
 Roca
 Formigó (paviments, murs, ...)
 Mescles bituminoses
 Cablejat elèctric
 Restes vegetals
 Metalls
 Maons
 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
RESIDUS NO ESPECIALS
(17) Residus de construcció i d’enderrocs
RUNA:
17 01 01
17 01 02

A07-6
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17 01 03
17 02 02
17 05 04
FUSTA:
17 02 01
PLÀSTIC:
17 02 03

Teules i materials ceràmics
Vidre
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
Fusta
Plàstic

FERRALLA:
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)
17 04 01
Coure, bronze, llautó
17 04 02
Alumini
17 04 04
Zinc
17 04 05
Ferro i acer
17 04 11
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
RESIDUS ESPECIALS:
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs
17 09 01
17 09 02

17 09 03
17 02 04
17 04 10
17 08 01
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 05 03
17 05 05
17 05 07
17 04 09
17 04 10
17 03 01
17 03 03

Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB,
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen
substàncies perilloses.
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per
aquestes.
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.
Materials d'aïllament que contenen amiant
Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.
Materials de construcció que contenen amiant.
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.
Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.
Quitrà d'hulla i productes enquitranats.
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ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN
EL CAPÍTOL 17 DEL CER
RESTES VEGETALS:
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el
capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els
residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.
02 01 07

Residus de silvicultura.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com
són:
 Paper i cartró
 Envasos, draps de neteja i roba de treball
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de
protecció no especificats en cap altra categoria.
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL
CAPÍTOL 17 DEL CER
Durant les obres es poden generar residus:
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols
05, 12 i 19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i
residus de la preparació i elaboració d’aliments.
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02
01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

A07-8
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VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum
dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de
Residus.
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o
enderrocs que es generen en obra.
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3.1 del present annex. L’elaboració de
l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta
en el present apartat.

TAULA 1: FORMAT DE TAULA PER ESTIMAR EL VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS
GENERATS EN OBRA.

Capítol

ENDERROCS

Subcapítol

ENDERROCS

PLÀSTIC

FUSTA

RUNA

FERRALLA

Volum
(m³)

Volum
(m³)

Volum
(m³)

Volum
(m³)

PAPER I
CARTRÓ
Volum
(m³)

–

10,00

-

–

–

RESTES
RESIDUS ALTRES*
VEGETALS ESPECIALS
Volum
Volum (m³) Volum (kg)
(m³)
-

–

–

* ALTRES: Especificar als casos que es tingui en coneixement que es generaran residus d’altre
tipologia.

VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es
generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum
dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de
Residus.
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució.
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent:
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- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera
per a cada subcapítol.
Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro.
- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix
aquella tipologia de residu per aquell subcapítol.
- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada
pel contractista.
- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió
(Fc) pel Pressupost Total de l’obra.
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels
residus generats poden ser reutilitzats a l’obra.
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TAULA 2: TAULA PER ESTIMAR EL VOLUM DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ GENERATS EN
L’OBRA

ENDERROCS I MOVIMENTS DE
Capítol TERRES
Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES
Subcapítol DEMOLICIONS
Subtotal

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
700,00 €
15.000,00 €
15.700,00 €

Capítol OBRA CIVIL
Subcapítol OBRA CIVIL
Subtotal

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
28.134,78 €
28.134,78 €

Capítol INSTAL·LACIONS CALDERERIA
Subcapítol CALDERERIA
Subtotal

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
225.000,00 €
225.000,00 €

INSTRUMENTACIÓ
Capítol INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
Subcapítol INSTAL·LACIONS
Subtotal

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
6.416,22 €
6.416,22 €

Capítol
SEGURETAT I SALUT
Subcapítol SEGURETAT I SALUT
Subtotal

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
4.200,00 €
4.200,00 €

PLÀSTIC
Volum
(m³)
Fc
0,0006
0
0
PLÀSTIC
Volum
(m³)
Fc
_

_

_

PLÀSTIC
Volum
(m³)
Fc
_

_

PLÀSTIC
Volum
(m³)

Fc
_

FUSTA
Volum
(m³)
Fc
0,0001
0
0,0001
2
2
FUSTA
Volum
(m³)
Fc

_

FUSTA
Volum
(m³)
Fc
0,00001 2,25
2
FUSTA
Volum
(m³)
Fc
_

PLÀSTIC
Volum
(m³)
Fc
_
_

_
0

FUSTA
Volum
(m³)
Fc
_
_

0,0003

8
8

RUNA
Volum
(m³)
Fc
--

0

RUNA
Volum
(m³)
Fc
0,0001
1
1
RUNA
Volum
(m³)
Fc
_
_

FERRALLA
PAPER I CARTRÓ
Volum
Volum
(m³)
(m³)
Fc
Fc
0,0002
0
0,00004
0
0,0002
3
3
0
FERRALLA
PAPER I CARTRÓ
Volum
Volum
(m³)
(m³)
Fc
Fc
_
_
0,00004
1
1
FERRALLA
PAPER I CARTRÓ
Volum
Volum
(m³)
(m³)
Fc
Fc
0,00001 2,25
2
FERRALLA
PAPER I CARTRÓ
Volum
Volum
(m³)
(m³)
Fc
Fc

RESTES VEGETALS
Fc
_
_

Volum (m³)
_
_

RESTES VEGETALS
Fc
_

Volum (m³)
_

RESTES VEGETALS
Fc
_

Volum (m³)
_

RESTES VEGETALS

Volum (m³)
Fc
3
_
_
3
FERRALLA
PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
Volum
Volum
(m³)
(m³)
Volum (m³)
Fc
Fc
Fc
_
_
_
_
_
_
_

_

0,0004

RESIDUS ESPECIALS
Volum
(m³)
Fc

TOTALS

PRESSUPOST TOTAL DEL
PROJECTE

TOTALS

279.451,00 €

0,000005

TOTALS

Vol. (m³)

PLÀSTIC

0
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_

RUNA
Volum
(m³)
Fc
0,002
1
0,001
15
16
RUNA
Volum
(m³)
Fc

FUSTA

4

RUNA

25

FERRALLA

5

PAPER I CARTRÓ

4

RESTES VEGETALS

0

RESIDUS ESPECIALS

1

1
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VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS
MARC LEGAL
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:


ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació
dels olis usats



LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.



DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.



DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.



DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.



DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits
controlats.



DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.



DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.



DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.



DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.



LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels
residus.



LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus
i del cànon sobre la deposició de residu.



REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.



ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre
gestión de. aceites usados.



REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.



REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.



LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.



REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de
residuos mediante depósito en vertedero.



ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.



REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industrials usados.
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REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS
Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generació
dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció,
s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa
possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los
valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal
disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc
de construccions, paviments i altres elements, i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria,
majoritàriament mitjançant disposició; la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva
naturalesa. Amb aquest objectiu, es disposaran diverses superfícies degudament
impermeabilitzades, per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa,
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les
accions, que es duran a terme per aconseguir aquesta separació, són les següents:
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Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels
residus:
Asfalt.
Formigó.
Terres, roca.
Material vegetal.
Cablejat.
Metalls.
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.
Naturalesa dels riscs.
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus:

Zona d’acopi de terres

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents
dipòsits

Contenidor per a plàstic per a
reciclar

A07-14

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de
metalls (acer laminat)

Contenidor de banals per
abocador

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar
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GESTIÓ DELS RESIDUS
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen
principalment en:


Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels
residus.



Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest
cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa
dels residus.



Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present
obra es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos:
T 11- Deposició de residus inerts.
Formigó
Metalls
Vidres, plàstics
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició.
Formigó, maons
Materials ceràmics
Vidre
Terres
Paviments
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt
V 11- Reciclatge de paper i cartó
V 12- Reciclatge de plàstics
V 14 - Reciclatge de vidre.
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
V 83- Compostatge
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El seguiment es realitzarà visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:


Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.



Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual
de residus al llarg del seu recorregut.



Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint
productors o posseïdors de residus.



Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement
de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit
de l’ecologia.



Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció
del residu, al productor o posseïdor del residu.

GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la
deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat
per gestor autoritzat.
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta
categoria els següents:


Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.



Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com
envasos que els contenen.



Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de
manteniment de maquinaria i equips.



Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients
que els contenen.
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Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.



Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.



Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del
residu:
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran
en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i
perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La
Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès
corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus
és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es
generen a Catalunya.
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats
de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per
aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs
de recipients.
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i
resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements
contaminats i procedir a la seva restitució.
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen
residus perillosos figurarà:
El codi d’identificació els residus
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
La data d’envasament
La naturalesa dels rics que presenten els residus
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Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals,
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

GESTORS DE RESIDUS
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també
diferent.
Residus no especials
S’haurà de notificar abans de l’inici de les obres el Gestor de residus especials a la Direcció
d’Obra.

4. VALORACIÓ
El Pressupost estimat d’Execució Material de la gestió de residus es de 5.900,00 €.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1.

Objecte, abast i normativa aplicable.
Objecte
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc estructurar l’organització
general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les
condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra, i per últim, organitzar el mode i manera en
que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.
Totes i cadascuna d’aquestes prescripcions són d’obligat compliment per part del Contractista.
1.2.
Àmbit d’aplicació
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució del present PROJECTE
EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE
CALDES DE MONTBUI.
Instruccions, normes i disposicions aplicables
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec,
les disposicions que a continuació, amb caràcter no limitant, es relacionen.
En cas que aquestes modifiquin i/o s’oposin a allò especificat en el present Plec, el Director d’Obra tindrà
la facultat de determinar quina és la d’obligat compliment, sense que l’aplicació de la condició més
restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació.
LLEIS
 “Ley 13/1995, de 18 de maig, Contratos de las Administraciones Públicas” (BOE 18 i 19 maig)
 “Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español” (BOE del 29), desenvolupada
parcialment pel “Real Decreto 111/1986 de 10 de enero” (BOE del 10).
 “Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat”.
 Manual europeu per a un entorn urbanitzat accessible. Redactat pel Comitè Central de Coordinació
per a la promoció de l’Accessibilitat, i editat pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya, a l’any 1990.
 “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el cual se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción”.
 “Real Decreto 9/2000, de 6 de octubre, por el cual se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción”.
 “Ley 6/2001 de 8 de mayo de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación del impacto ambiental” (BOE del 9 de maig).
 “Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de octubre de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de
28 de junio de evaluación del impacto ambiental”.
 “Decret 328/1992 de 14 de desembre d’aprovació del Pla d’espais d’interès natural”.
 “Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de evaluación
de impacto ambiental” aprovat pel “Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre” (BOE del 5 d’octubre).
 “Decreto 114/1988 de 7 de abril de evaluación del impacto ambiental”.
 “Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de evaluacion del impacto ambiental”.
 “Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, de establecimiento de las unidades legales de medida”
(BOE del 3 de novembre).
 “Orden Ministerial del 28 de marzo de 1968” (BOE del 30), modificada per la “Orden Ministerial de 15
de octubre de 1987” (BOE del 30).
 “Orden Ministerial de 12 de junio de 1968” (BOE del 25 de Juliol).
 “Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969” (BOE del 29), modificada parcialment amb la “Orden
Ministerial de 21 de mayo de 1979” (BOE del 28). Es refereix als costos horaris de les diferents categories
laborals.
 “Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre” (BOE del 29), referent a les fórmules de revisió de preus,
complementat pel “Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto” (BOE del 24 de setembre).
 Conveni col·lectiu provincial de la Construcció i/o Siderometalùrgic.

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
 “Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 4 de Junio de 1973”.
 “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75)”, aprovat
per “Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976” (BOE del 7 de juliol), amb les següents correccions
d’articles :
 “Orden Circular 292/86 T, de mayo de 1986” pels articles 278 i 700.
 “Orden Ministerial del 31 de julio de 1986”, que revisa els articles 500, 501, 516 i 517.

1.1.
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 “Orden Ministerial del 21 de enero de 1988”, posteriorment modificada per la “Orden Ministerial de 8
de mayo de 1989, que revisa els articles 210 al 214.
 “Orden Ministerial del 21 de enero de 1988”, posteriorment afectada per la “Orden Ministerial del 28
de septiembre de 1989”, que revisa els articles 240 al 248.
 “Orden Ministerial del 28 de septiembre de 1989”, que revisa l’article 104 .
 “Orden Circular 294/87 T del 23 de diciembre de 1987”, que revisa els articles 530 al 532.
 “Orden Circular 297/88 T del 29 de marzo de 1988”, que revisa els articles 510, 511, 533 i 540.
 “Orden Circular 299/89 T del 23 de febrero de 1989”, que revisa els articles 542.
 “Orden Circular 311/90 C y E del 20 de marzo de 1990”, que revisa els articles 550.

Totes les anteriors correccions, culminaran amb l’aprovació d’una nova edició d’aquest Plec que serà el
PG-4/88, la redacció del qual està autoritzada.
 “Pliego de condiciones técnicas generales para la recepción de cementos ”.
 “Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas”.

NORMES I INSTRUCCIONS
 “Orden Circular 314/90 T y P, de 28 de agosto, sobre normalización de los estudios geológicosgeotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos”.
 “Norma Tecnológica de la edificación: Cimentaciones. Estudios Geotécnicos” (NTE-CEG).
 “Instrucción 5.1-IC sobre drenaje”, aprovada per “Orden Ministerial de 21 de junio de 1965” (BOE del
17 de setembre), vigent en la part no modificada per la “Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial”
aprovada per “Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990” (BOE del 23).
 “Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial”, aprovada per “Orden Ministerial de 14 de mayo de
1990” (BOE del 23).
 “Isolineas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970)”, publicades l’any
1978.
 “Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales”, publicat el maig
de 1987.
 “Instrucción para el proyecto, construcción i explotación de grandes presas”, aprovada en 1967
 “Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses”, aprovat per “Orden Ministerial de 12 de
marzo de 1996”
 “Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de inundaciones”, publicada en el
B.O.E. del 14 de febrer de 1995 segons Resolució de 31 de gener de la Secretaria d’Estat d’Interior.
 “Guía técnica para la clasificación de presas en función del riesgo potencial”, publicada en novembre
de 1996 i redactada per l”Area de Tecnología y Control de Estructuras” de la “Dirección General de Obras
Hidráulicas”.
 Norma UNE 104.303 “Plásticos. Láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado, con o sin armadura,
no resistentes al betún, para la impermeabilización de embalses, depósitos, piscinas, presas y canales
para agua. Características y métodos de ensayo”.
 Norma UNE 104.423 “Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización para
riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas de poli (cloruro de
vinilo) plastificado (PVC-P) no resistentes al betún”.
 “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”.
 Norma UNE 127.010 “Tuberías de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de
acero, para conducciones sin presión”.
 Norma UNE 127.011 “Pozos prefabricados de hormigón en masa para conducciones sin presión”.
 Norma UNE-EN 681-1 “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho
vulcanizado”.
 Altres Normes UNE-EN (476, 752-3, 1295-1).
 Norma ASTM C-76M “Standard specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and sewer
pipe”.
 Norma ASTM C-443M “Standard specification for joints for circular concrete sewer and culvert pipe,
using rubber gaskets”.
 Altres Normes ASTM (C 497M, C655M, C361M, C 923M, C 478M).
 Norma UNE-EN 639:1.995 “Prescripciones comunes para tubos de presión de hormigón, incluyendo
juntas y accesorios”.
 Norma UNE-EN 640:1.995 “Tubos de presión de hormigón armado y tubos de presión de hormigón
con armadura difusa (sin camisa de chapa), incluyendo juntas y accesorios”.
 Norma UNE-EN 641:1.995 “Tubos de presión de hormigón armado con camisa de chapa, incluyendo
juntas y accesorios”.
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 Norma UNE-EN 642:1.995 “Tubos de presión de hormigón pretensado, con y sin camisa de chapa,
incluyendo juntas y accesorios y prescripciones particulares relativas al acero de pretensar para tubos”.
 “Instrucción para tuberías de hormigón armado o pretensado del Instituto Eduardo Torroja de la
Construcción y el Cemento”.
 Norma UNE 88.214-88
 Norma DIN 2605.N-5D, DIN 2605.N-3D i DIN 2448.
 Norma AWWA C208-83.
 NBE AE-88 “Acciones en la edificación” aprovada per “Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre”.
 “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera”, aprovada per
“Orden Ministerial de 28 de febrero de 1972” (BOE del 18 d’abril).
 “Norma de construcción sismoresistente : Parte General y Edificación (NCSE-94)” aprovada per “Real
Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre” (BOE del 8 de febrer de 1995).
 “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE 99).
 Eurocódigo nº 2 “Proyecto de estructuras de hormigón”
 Eurocòdigo nº 4 “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”
 “Instrucción de estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la construcción” (EM-62).
 “Acero laminado para estructuras de edificación” (NBE MV-102).
 “Cálculo de las estructuras de acero laminado en edificación” (NBE MV-103).
 “Ejecución de estructuras de acero laminado en edificación” (NBE MV-104).
 “Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero” (NBE MV-106).
 “Tornillos de alta resistencia para estructura de acero” (NBE MV-107).
 “Perfiles huecos de acero de edificación” (NBE MV-108).
 “Perfiles conformados de acero para estructuras de edificación” (NBE MV-109).
 “Placas y paneles de chapa conformada de acero para la edificación” (NBE MV-111).
 Eurocódigo nº 3 “Proyecto de estructuras de acero”
 Normes ASTM.
 “Building Code Requeriments for Reinforced Concrete” (ACI-318-83).
 “Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures” (ACI-343R-81).
 “CEB-FIP Model Code for Concrete Structures” (1978) (Publicat en castellà per l’ “ Instituto Eduardo
Torroja”.
 Normes ASME.
 NBE-CT.79 “Condiciones térmicas en los edificios”.
 NBE-CA.88 “Condiciones acústicas en los edificios”.
 NBE-QB.90 “Cubiertas con materiales bituminosos”.
 NBE-FL.90 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”.
 NTE “Normas tecnológicas de la edificación”.
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. DOGC nº
1931 de 8/8/1994
 “Medidas a adoptar en edificaciones con objeto de reducir el consumo de energia” aprovada per
“Decret 1490/1975 del 12 de junio” (BOE del 11 de juliol).
 “Protección del ambiente atmosférico” aprovat per “Ley 38/1972 del 22 de diciembre” (BOE del 26).
 Procedimiento de la “Ley de Protección del ambiente atmosférico”.
 “Decreto 822/1975 del 6 de febrero” (BOE del 22 de març i rectificat el 9 de juny).
 “Ley 40/1994 de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional” (BOE del 31).
 “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación” aprovat per “Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre” i
“Instrucciones técnicas complementarias” aprovades per “Orden de 6 de julio de 1984” (BOE 1 de agost).
 “Reglamento técnico de líneas eléctricas aereas de Alta Tensión” aprovat per “Decreto 3151/68 de 28
de noviembre”, i modificacions posteriors.
 “Reglamento electrotécnico de Baja Tensión” aprovat per “Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre”.
 “Instrucciones complementarias del Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (MI)” (BOE 27 de
desembre de 1973) i posteriors modificacions.
 Normes UNE associades als esmentats reglaments d’obligat compliment.
 “Normas tecnológicas de la edificación NTE-IE Electricidad”:
 Normes UNE
 Normes CEI
 Normes VDE
 “Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua” (BOE 16 gener 1976 i 12
febrer 1976).
 “Normas para fontaneria y saneamiento” de l’ “Instituto Eduardo Torroja”.
 “Aparatos a presión” (BOE 29 maig i 29 juny de 1979).
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 “Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente. Fabricados en serie. ITC-MIE-AP 11”.
(BOE 21 de juny i 13 d’agost de 1985).
 “Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria” (BOE 6 agost
1980).
 “Normas técnicas sobre grifería sanitaria para locales de higiene corporal” (BOE 22 març 1985).
 “Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para locales de higiene corporal”
(BOE 4 juliol 1986)
 Plec de prescripcions tècniques particulars de sistemes de detecció d’incendis . Editat per
FMB/EIP/CIT en maig de 1995.
 NBE CPI-91 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”.
 Normativa CEPREVEN :
 RT.1-ROC “Regla técnica para las instalaciones de rociadores automáticos de agua”.
 RT.2-BIE “Regla técnica para las instalaciones de bocas de incendio equipadas”.
 RT.2-EXT “Regla técnica para las instalaciones de extintores móviles”.
 RT.3-DET “Regla técnica para las instalaciones de detección automática de incendios”.
 Normes UNE de protecció contra incendis del “Comitè Técnico de Normalización nº 23 de AENOR”.
 NFPA-130 “National fire Protection Association. Fixed Guideway Transit System” (1986).

Recomanacions del Grup de Treball de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Ordenança sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis a Barcelona. BOP nº
271 del 11 de
novembre de 1992.

Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis
en els edificis,
complementària de la NBE-CPI-91. DOGC 1954 del 30 de setembre de 1994.
 Recomanacions IE-86 per al disseny i l’execució instal·lacions de serveis als edificis : Aigua, Gas,
Electricitat i Telefonia.
 Normes de pinturas de l’ “Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terrades”.
 Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de tràfic”.
 Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”.
 Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aerospacials Esteban Terradas.
 Recomanacions per a l’execució i control de les armadures postensionades, de l’Institut Eduardo
Torroja de la Construcció i del Ciment.
 Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l’Institut Eduardo Torroja de la
Construcció i del Ciment.
 Recomanacions sobre les mescles bituminoses en calent, del M.O.P.U.

REGLAMENTS
 Reglament d'Estacions de transformació d'energia elèctrica.
 Reglament sobre Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació
 Reglament de recipients a pressió.
 Instruccions MIBT, segons el disposat en el reglament electrotècnic de baixa tensió.
 Instruccions MIE-RAT segons el disposat en el reglament electrotècnic d’Alta Tensió.
 Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. IT-IC.
 Reglament de recipients a pressió.
 Control de fum en els establiments públics. DT-CPI.I.

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes
utilitzats en la construcció.
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es
relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi.
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les
famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article.
Les famílies esmentades son les següents:
 Ciments
 Guixos
 Escaioles
 Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes
 Armadures actives d’acer
 Filferros trefilats llisos i corrugats
 Malles electrosoldades i biguetes semiresistents
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 Productes bituminosos impermeabilitzants
 Poliestirens expandits
 Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics
 Xemeneies modulars metàl·liques
 Tubs de coure per a ús termohidrosanitari
 Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari
 Cables elèctrics per a baixa tensió
 Aparells sanitaris
 Aixetes sanitàries.

Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions posteriors
declarades d'aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com a tals fins i durant el
termini de les obres.
Així mateix, el Contractista restarà obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota
índole promulgades per a l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres
Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en
la relació anterior, quedant a la decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui
existir entre aquestes i allò disposat en el present Plec, sense que l’aplicació de la condició més restrictiva
pugui donar lloc a cap tipus de reclamació.
2. Descripció de les obres
De forma genèrica les obres què s’han de realitzar són les següents:
Demolició de paret d’obra
Retirada dels actuals 4 filtres.
Demolició de bancades d’obra de formigó.
Desmuntatge de la caldereria i vàlvules de maniobra.
Formació de nous fonaments per a poder adaptar-los als suports dels nous
equips.
Instal·lació dels nous filtres.
Adaptació de les actuals canonades de PEAD d’entrada i sortida d’aigua, per
tal de poder orientar-les cap a les noves embocadures.
Adaptació de l’actual canonada d’acer de la línia d’aeració.
Adaptació de part de la caldereria actual i vàlvules de maniobra manuals amb
la nova caldereria i vàlvules motoritzades.
Reconstrucció del tancament d’obra de l’edifici amb la col·locació de marcs
d’acer per a facilitar l’entrada parcial dels nous equips a instal·lar.
Instal·lació d’instrumentació i cablejat
Instal·lació del quadre elèctric de maniobra pels nous equips i connexió a
l’embarrat dels quadres existents pel subministrament elèctric.
Programació de l’SCADA per a poder incorporar tots els nous equips.
També és objectiu d’aquest projecte constructiu la definició i valoració de les obres necessàries per
substituir quatre filtres d’aigua de l’actual ETAP de caldes de Montbui
3.
Disposicions generals.
3.1.
Direcció d’Obra
La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la Propietat, estarà a càrrec d'una Direcció
d'Obra, pròpia o contractada, encapçalada per un enginyer superior competent que serà designat com a
Director d’Obra. La Propietat participarà en la Direcció d'Obra en la mesura que ho cregui convenient.
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director d’Obra gaudirà
de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme el Contractista.
Seran base per al treball del Director d’Obra:
 Els Plànols del projecte.
 El Plec de Prescripcions Tècniques.
 Els Quadres de Preus.
 El preu i termini d'execució contractats.
 El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per la Propietat.
 Les modificacions d'obra establertes per la Propietat.

Sobre aquestes bases, correspondrà al Director d’Obra:
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 Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista.
 Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la
definició de les obres i de la seva execució a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat,
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.
 Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i l’inici de les obres, tenint present que els
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.
 Requerir, acceptar o corregir si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
 Requerir, acceptar o corregir si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix
aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli
la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall,
control de qualitat i seguiment de l'obra.
 Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per
a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les
condicions d'execució i d'obra prescrites.
 En cas d'incompliment de l'obra que s'executa, ja sigui en la seva definició o en les condicions
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu
convenient.
 Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o
convenients.
 Informar de les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
 Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del
Programa de Treballs inicialment acceptat.
 Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres
ocultes, abans de la seva ocultació.
 Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.
 Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control
i del compliment del Programa de Treballs acceptat, posant de manifest els problemes que l'obra presenta
o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.
 Preparació de la informació de l’estat i condicions de les obres i de la valoració general d'aquestes,
prèviament a la recepció per part de la Propietat.
 Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'han executat, per a lliurar a la
Propietat el projecte “As Buit” o “Estat de dimensions i característiques de l’obra executada” un cop
acabats els treballs.

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que, d'acord amb
allò que estableix aquest Plec, li siguin dictades pel Director d’Obra per a la regulació de les relacions
entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades
amb l'execució de les obres.
Per altra banda, el Director d’Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus
d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades
funcions i de les normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista, conformades per la Propietat
si aquesta ho requereix.
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i
facultades per a tractar amb el Director d’Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra
persones capacitades i facultades per a executar les decisions del Director d’Obra i establir documentació
formal de constància, conformitat o objeccions.
El Director d’Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs que al seu criteri no s'executin d'acord amb
les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres.
3.2.
Contractista
3.2.1.
Personal del Contractista
El Contractista facilitarà al Director d’Obra tot el personal i els mitjans auxiliars de què disposarà a l'obra
abans de l’inici dels treballs.
El Director d'Obra, quan pel bon funcionament de les obres ho estimi necessari, exigirà al Contractista
l'augment o la substitució de la maquinària, personal i/o mitjans auxiliars. El Contractista restarà obligat al
seu compliment sense que se’n pugui derivar cap increment econòmic ni modificació del termini
d’execució. Això s’estén en les mateixes condicions a qualsevol part de l’obra que estigui subcontractada.
3.2.2.
Subcontractes
S’haurà de complir tot allò que en aquest sentit es disposa en la Llei de Contractes de l’Estat, Decret
13/1995 de 18 de maig, la Llei de Bases de Contractes de l'Estat, Decret 923/1965 de 8 d’abril (amb les
seves modificacions posteriors), i el Reglament General de Contractació, Decret 3410/1975 de 25 de
novembre.
Cap part de l'obra podrà ser subcontractada sense l’autorització expressa del Director de l'Obra.
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Les sol·licituds per a cedir a qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se
amb un testimoni el qual acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar de la realització dels treballs
objecte del subcontracte, està capacitada i equipada per a la seva execució, i adjuntant la documentació
tècnica que, a judici del Director d’Obra, sigui necessària per a garantir l’execució i qualitat exigida en
aquest Plec.
El Director d’Obra tindrà una relació complerta, facilitada pel Contractista, de tots i cadascun dels
subcontractistes que han treballat, treballen o poden treballar en les obres objecte d’aquest Plec.
L'acceptació del subcontracte no rebaixarà al Contractista de la seva responsabilitat contractual.
S'estarà subjecte, a més, a totes aquelles clàusules administratives particulars que s'estableixin al
contracte.
Així mateix, i a judici del Director d’Obra, es facilitarà al Subcontractista la informació que s’estimi
necessària en relació a les condicions d’execució, amidament, abonament i control de qualitat de les
obres objecte d’aquest Plec, comunicant-ho al Contractista sense que sigui necessària l’aprovació
d’aquest.
3.3.
Materials
3.3.1.
Condicions generals
Tots els materials que s'emprin en les obres hauran de complir les condicions que s'estableixen en el
present Plec i ser aprovats pel Director d'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats,
o sense estar aprovats pel Director d'Obra, serà considerat com defectuós o inclòs rebutjable.
3.3.2.
Normes oficials
Els materials que quedin incorporats a l'obra i per als quals existeixin normes oficials establertes en
relació amb la seva utilització en les Obres Públiques, hauran de complir amb les normes vigents trenta
(30) dies abans de l'anunci de la licitació, llevat les derogacions que s'especifiquin en el present Plec, o
que es convinguin de mutu acord.
3.3.3.
Control de qualitat
El Contractista presentarà, per a la seva aprovació, un Pla d'Autocontrol de la Qualitat (P.A.Q.) amb un
programa de Punts d'Inspecció. Aprovat aquest pel Director d'Obra, passarà a ser contractual. Aquest
P.A.Q. haurà de garantir el compliment de les condicions establertes en el present Plec, havent-lo de dur
a terme el Contractista sota la seva responsabilitat i al seu càrrec.
3.3.4.
Examen i prova dels materials
No es procedirà a la utilització dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats pel Director
d'Obra, o persona a qui delegui, en base a l'esmentat P.A.Q.
Les proves i assaigs ordenats no es duran a terme sense la notificació prèvia al Director d'Obra, d'acord
amb l'establert en el Programa de Punts d'Inspecció.
El Contractista haurà de subministrar als laboratoris, i al seu càrrec, una quantitat suficient de material per
assajar.
El Contractista té l'obligació d'establir a peu d'obra l'emmagatzematge o ensitjat dels materials, amb la
suficient capacitat i disposició convenient perquè pugui assegurar-se el control de qualitat dels mateixos,
amb el temps necessari perquè siguin coneguts els resultats dels assaigs abans del seu ús en obra i de
tal forma que s'asseguri el manteniment de les seves característiques i aptituds per a la seva utilització a
l’obra.
En cas que els materials no fossin de la qualitat prescrita en el present Plec, o no tinguessin la preparació
exigida, o quan per manca de prescripcions formals del Plec es reconegués o demostrés que no eren
adequats per al seu ús, el Director d'Obra donarà ordre al Contractista perquè, al seu càrrec, els
reemplaci per uns altres que satisfacin les condicions o siguin idonis per a l'ús projectat.
Els materials rebutjats hauran d'ésser immediatament retirats de l'obra. Les despeses aniran a càrrec del
Contractista.
En els casos de prefabricats, materials industrials, etc., la fabricació, emmagatzemat, etc., dels quals
estigui fora de l'àmbit de l'obra, el control de la qualitat dels materials, segons s'especifica, es realitzarà en
els tallers o llocs de fabricació.
3.3.5.
Materials que no compleixen les especificacions
Quan els materials no satisfacin el que per a cadascun en particular determina aquest Plec, el Contractista
s'atendrà al que determini el Director d'Obra conforme al previst en els apartats següents.
3.3.5.1
Materials col·locats en obra (o semielaborats)
Si alguns materials col·locats en obra o semielaborats no compleixen amb les especificacions
corresponents, el Director d'Obra ho notificarà al Contractista indicant si aquestes unitats d'obra poden ser
acceptables, encara que defectuoses i penalitzables, o s'han de demolir, suprimir o retirar.
El Contractista podrà en tot moment retirar o demolir pel seu compte les esmentades unitats d'obra,
sempre dintre dels terminis fixats en el contracte, si no està conforme amb la penalització imposada.
3.3.5.2
Materials aplegats
Si alguns materials aplegats no compleixen amb les especificacions, el Director d'Obra ho notificarà al
Contractista, concedint-li a aquest un termini de vuit (8) dies per a la seva retirada. Si passat aquest
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termini, els materials no haguessin estat retirats, el Director d'Obra pot ordenar a tercers la seva retirada a
càrrec del Contractista, descomptant les despeses originades en la següent certificació que es realitzi.
3.4.
Quadres de Preus
Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament contingudes al present
Plec de Prescripcions Tècniques s'entendran que inclouen sempre el subministrament, manipulació,
col·locació, ús, proves i assaigs de tots els materials precisos per a l'execució de les unitats d'obra
corresponents fins al correcte acabament de les mateixes, llevat que expressament se n’exclogui alguna
a l'article corresponent.
Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de maquinària, transport,
mà d'obra, mitjans auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions directes precises per la correcta
execució, acabament i posada en servei de les unitats d'obra, llevat que expressament se n’exclogui
alguna a l'article corresponent.
De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la conservació i
manteniment fins al compliment del termini de garantia.
Els quadres de preus núm. 1 i 2 seran els contractuals a tots els efectes.
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus sota cap concepte
ni pretext d'errada o omissió.
Els preus assenyalats al Quadre de Preus núm. 2 seran d'aplicació única i exclusivament en el supòsit de
què calgui efectuar l'abonament d'obres incompletes, quan per rescissió o d'altres motius no s'arribin a
concloure les contractades. El Contractista no podrà pretendre la valoració de les mateixes mitjançant una
descomposició diferent de l'establerta a l'esmentat quadre.
Les possibles errades o omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus núm. 2, no poden
servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus assenyalats amb lletra al Quadre
de Preus núm. 1.
3.5.
Justificació de Preus
La Justificació de Preus que figura en el projecte recull la descomposició en mà d’obra, materials i
maquinària dels preus que figuren en els Quadres de Preus. Aquesta s’ha realitzat en base a unes
hipòtesis pel que fa referència a l’execució de les unitats d’obra.
En cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació per variació en nombre i qualificació de la mà d’obra
emprada; per variació en quantitat i qualitat dels materials a utilitzar per la correcta execució de les obres
en base a allò especificat en aquest Plec i amb les normes dictades pel Director d’Obra, incloent-hi les
possibles omissions que s’hagin comès; i per variació en tipus i nombre de maquinària a emprar per
l’execució de les diferents unitats d’obra.
S’entenen incloses en aquesta les despeses de subministrament, manipulació, col·locació, ús, proves i
assaigs de tots els materials precisos per a l'execució de les unitats d'obra corresponents fins al correcte
acabament de les mateixes, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent.
També s'entendrà que aquesta Justificació comprèn totes les despeses de maquinària, transport, mà
d'obra, medis auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions directes precises per la correcta execució,
acabament i posada en servei de les unitats d'obra, llevat que expressament se n’exclogui alguna a
l'article corresponent.
De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la conservació i
manteniment fins el compliment del termini de garantia.
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus sota cap concepte
ni pretext d'errada o omissió.
Les possibles errades o omissions en la Justificació de Preus que figura en el projecte, no poden servir de
base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus assenyalats amb lletra al Quadre de Preus
núm. 1.
4.

Desenvolupament de les obres.
Programa de Treballs
L'Adjudicatari haurà d'adaptar els treballs a la programació requerida pel Director d’Obra, que podrà fixar
l’ordre dels treballs, criteris d’execució, metodologia d’execució dels mateixos, i tot allò que consideri que
pot influir en la qualitat de l’obra executada. Així mateix, aquesta programació serà congruent amb el
pressupost de les obres o bé amb la reestructuració que acordin el Director d’Obra i el Contractista, de
manera que un cop aprovada passarà a ésser la contractual.
La programació haurà d'especificar els terminis parcials i la data d'acabament de les diferents activitats,
de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. També reflectirà les dates d'inici i final de
les obres elementals subjectes a terminis parcials d'acabament. Aquesta programació haurà de presentarse abans del començament de les obres.
El Programa de Treballs també comprendrà:
 La descripció detallada del mode que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.
 Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei,
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar el
compliment del programa.

4.1.
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 Relació de la maquinària que s'emprarà, les seves característiques, on es troba cada màquina al
temps de formular el programa i la data en que estarà a l'obra, així com la justificació d'aquelles
característiques per a realitzar, en quant a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i
les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.
 Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal
superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i les dates en que es trobi a l'obra.
 Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres,
previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
 Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com
per a l'obtenció, si s’escau, de les llicències necessàries.
 Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el
pressupost d'obra que cada mes es concretarà, i tenint en compte explícitament els condicionaments que
per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en
aquestes.
 Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt de l'obra.
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall,
a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra.
L'Adjudicatari presentarà igualment, una relació completa dels serveis i material que es comprometi a
utilitzar en cadascuna de les etapes del pla d'obra. Els mitjans proposats i acceptats pel Director d’Obra
quedaran adscrits a les obres, i no podran ésser retirats pel Contractista sense autorització expressa del
Director d’Obra.
L'acceptació del Pla i la disposició dels mitjans proposats, no implicarà cap excepció de responsabilitat per
part del Contractista en cas d'incompliment dels terminis totals o parcials convinguts.
Quan les obres afectin a instal·lacions d’abastament d’aigua a poblacions, granges, etc., en el programa
de treballs es contemplaran tots els treballs i instal·lacions necessàries per a garantir en tot moment el
subministrament d’aigua potable als esmentats nuclis, estructurant-se les diferents tasques de forma que
es garanteixi el subministrament.
Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb el Director d’Obra,
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte,
aixecant-se Acta dels resultats.
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a
comprovar la completa correspondència en plantes i cotes relatives de les obres definides al Projecte amb
la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es
comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols
d'obra.
Serà obligació del Contractista verificar l'altimetria del terreny i de les obres i instal·lacions, amb les quals
calgui connectar, abans de començar els talls d'obra corresponents, per tal de què no es derivi cap
alteració de la làmina d'aigua prevista deguda a disconformitats d'altimetria no detectades. Aquesta
verificació serà al seu càrrec.
En cas que els senyals construïts en el terreny no siguin suficients per a poder determinar perfectament
alguna part de l'obra, s'establiran els necessaris perquè pugui determinar-se i ser aprovada l'acta.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini
o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els
compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a dur a terme l'obra. El
Contractista informarà al Director d’Obra de la manera i dates que programi dur-los a terme. El Director
d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc
a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.
El Director d’Obra, sempre que ho cregui oportú, realitzarà comprovacions dels replanteigs efectuats.
Els perfils vàlids pels amidaments seran els continguts en el document Plànols d’aquest projecte.
Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos en aquest document
haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la justificació corresponent pel seu contrast. En
cas de no presentar-se formalment aquesta, els perfils del terreny original que s'empraran pels
amidaments seran els d'aquest projecte.
En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del terreny
original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà una neteja
o esbrossada prèvia, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, etc., sense
realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta
es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions fixades
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en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat pel
Contractista sense dret a cap tipus de reclamació.
El cost d’aquestes feines s’entén inclòs en el preu de neteja i esbrossada o bé en el preu d’excavació,
sense que el Contractista pugui reclamar cap increment econòmic per aquest concepte.
L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director d’Obra i el
Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats pel
Director d’Obra. En cas que aquest consens no s’hagi pogut establir, els perfils del terreny original seran
els que determini el Director d’Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de
neteja i esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec.
Un cop signada l'acta per ambdues parts, el Contractista restarà obligat a replantejar les parts d'obra que
necessiti per a la seva construcció, d'acord amb les dades dels plànols o les que li proporcioni el Director
d’Obra en cas de modificacions aprovades o disposades per la Propietat. Per això fixarà en el terreny, a
més dels ja existents, els senyals i dispositius necessaris perquè resti perfectament marcat el replanteig
parcial de l'obra a executar.
El Director d’Obra pot realitzar totes les modificacions que estimi oportunes sobre aquests replanteigs
parcials. Podrà també, si així ho creu convenient, replantejar directament amb l’assistència del
Contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les modificacions necessàries en les dades
de replanteig general del projecte. Si alguna de les parts ho estima necessari, també s'aixecarà acta
d'aquests replanteigs parcials, i obligatòriament, de les modificacions del replanteig general, havent
d’estar-hi indicades les dades que es considerin necessàries per a la construcció i posterior amidament de
l'obra executada.
Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, així com les que s'ocasionin al verificar
els replanteigs parcials i comprovació de replanteigs, seran a càrrec del Contractista.
Serà obligació del Contractista la custòdia i reposició dels senyals que s'estableixin en el replanteig.
En el cas que sense conformitat s'inutilitzi algun senyal, el Director d’Obra disposarà que s'efectuïn els
treballs necessaris per a reconstruir-lo o substituir-lo per un altre, sent a càrrec del Contractista les
despeses que s'originin. També podrà el Director d’Obra suspendre l'execució de les parts d'obra que
restin indeterminades a causa d'inutilització d'un o varis senyals fixos, fins que aquests siguin substituïts.
Quan el Contractista hagi efectuat un replanteig parcial per a determinar qualsevol part de l'obra general o
de les obres auxiliars, haurà de donar coneixement al Director d’Obra per a la seva comprovació si així ho
creu convenient i perquè autoritzi el començament d'aquesta part d'obra.
4.2.
Inici de les obres
L'inici de les obres coincidirà amb la data que en el seu moment es fixi per a la comprovació del
replanteig. Des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del contracte que,
en qualsevol mesura, depenguin d'un termini a comptar des del començament de les obres i amb les
excepcions que es puguin recollir a l'acta de replanteig.
4.3.
Termini de les obres
El termini de les obres serà el que s'estipuli a les clàusules del contracte, així com les dades entre les que
s’hauran d’executar els treballs.
L’execució de les obres que afectin a canonades i instal·lacions d’abastament a nuclis de població, es
realitzarà de forma que sempre resti garantit el subministrament d’aigua potable als esmentats nuclis.
4.4.
Plànols d’obra
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que el
Director d’Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en
aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb
suficient anticipació, fixada pel Director d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a
que es refereixen i ser aprovats pel Director d’Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i
disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les
disposicions adoptades.
4.5.
Modificacions de les obres
El Contractista estarà obligat, quan segons el Director d’Obra fos imprescindible, a introduir les
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat
previstes al projecte, sense dret a cap modificació en el preu, en el termini total i en els parcials d'execució
de les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra
projectada, al Director d’Obra qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho
comunicarà a la Propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.
Al cursar la proposta citada en l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual
precisa rebre la resposta per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del
citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.
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4.6.

Control de Qualitat
El Director d’Obra té facultat per realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients
en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessària a tal
efecte. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els
materials o mètodes de treball utilitzats, el Director d’Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en
funció d'això disposarà:
Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.
Les incorregibles, on la discrepància entre característiques obtingudes i especificades no comprometin els
requisits tècnics o la funcionalitat de les obres, seran tractades a criteri del Director d’Obra o la Propietat,
com a defectuoses, amb una penalització econòmica.
Les incorregibles en que quedin compromesos els requisits tècnics o la funcionalitat de les obres, seran
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de
no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu arranjament a tercers, a
càrrec del Contractista.
El Director d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes,
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat
comportament de l'obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, estarà obligat
a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans
auxiliars i personal necessaris a tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta, la qual es tindrà present per a la recepció de l'obra.
4.7.
Actualització del Programa de Treballs
Durant l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert en la contractació,
sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la
realització dels treballs, el Director d’Obra o bé la Propietat ho cregui convenient, tenint el Director d’Obra
la facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la
seva redacció.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució
que el Director d’Obra cregui convenients.
El seguiment es realitzarà conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, amb informació
setmanal que reflecteixi el ritme dels treballs.
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall,
a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra.
4.8.
Interrupció dels treballs
Quan les obres iniciades hagin de quedar interrompudes per un temps determinat o indefinit, es
comunicarà al Director d’Obra de la mateixa forma que se li va comunicar l’inici de les mateixes.
És obligació del Contractista, durant la interrupció dels treballs a l'obra, retirar tots aquells bastiments o
elements de construcció que suposin un perill o destorb a terceres persones.
4.9.
Represa del treballs
A la represa dels treballs a l'obra, aquesta circumstància haurà d'ésser comunicada al Director d’Obra de
manera oficial, doncs es comprèn que aquest no es fa responsable d'aquelles obres o parts d'obra que
s’executaren sense el seu coneixement, i que no està obligat a tenir coneixement de la reanimació
imprevista dels treballs de qualsevol de les seves obres que es trobessin paralitzades.
4.10.
Mitjans del Contractista per a l’execució de les obres
El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti
de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa
manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament,
hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin
del Director d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona
d'obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada pel Director d’Obra que tindrà en tot
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici
d'aquesta facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a l'obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no
podrà el Contractista disposar-ne per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte
expressa autorització del Director d’Obra.
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4.11.

Productes industrials d'ús a l'obra
El Contractista facilitarà al Director d’Obra per la seva aprovació, una relació dels materials, productes,
etc. que prevegi utilitzar en l’obra, així com la relació d’industrials, subministradors i/o subcontractistes.
Abans de l'ús a l'obra de qualsevol material, haurà de ser sotmès a l'aprovació del Director d’Obra qui,
mitjançant les oportunes proves o assaigs, decidirà la seva admissió o rebuig.
Les possibles modificacions que respecte a l’oferta presentada es puguin produir, es comunicaran a la
Propietat per la seva aprovació.
4.12.
Retirada de materials no emprats
A mesura que es realitzin els treballs, el Contractista haurà de procedir de forma eficient i pel seu compte,
a la policia de l'obra i a la retirada dels materials aplegats que ja no s’utilitzin.
En cas de materials rebutjats, el Contractista és obligat a retirar-los fora de les obres, sense dret a
indemnització per cap concepte.
Passats quinze (15) dies a partir de l'ordre de retirada del material rebutjat, i no havent-se dut a terme
aquesta, el material passarà a ésser pertinença de la Propietat, sense que per això es pugui exigir
indemnització alguna del Contractista.
4.13.
Normes i precaucions per a l'execució de les obres
La direcció executiva de les obres correspon al Contractista, que haurà de disposar de l'equip adient i que
serà responsable de l'execució material de les obres previstes i dels treballs necessaris per a realitzar-les,
així com de les conseqüències imputables a la seva execució. En particular es tindrà especial cura i
precaució quan concorrin condicions climatològiques adverses, ja que els danys derivats d’aquestes
circumstàncies hauran d'ésser reparats al seu càrrec.
En cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sense que es produeixin
erosions, arrossegades o desperfectes.
En cas de gelada el Contractista protegirà totes les zones que poguessin quedar perjudicades pels
efectes de la mateixa, suspenent l'execució dels treballs que no puguin ser desenvolupats en condicions
normals de qualitat (formigonat, moviment de terres, etc.). Les parts malmeses de les obres s'aixecaran i
reconstruiran al seu càrrec.
El Contractista ha de tenir molt present que una climatologia adversa, degut a les característiques
particulars d'aquestes obres i dels materials que es troben al llarg de la traça, pot tenir conseqüències
molt negatives en el ritme d'execució. Per tant des del primer dia, s’hauran d’extremar les precaucions per
a garantir el compliment dels terminis fixats i s'haurà de disposar del mitjans i personal necessaris per a
fer front a aquestes circumstàncies adverses.
Els materials necessaris per a les obres d'aquest projecte, hauran d’abassegar-se en parcel·les fora de
les obres, i de forma que permetin el seu fàcil reconeixement i mesura. La Propietat no es compromet a
facilitar les parcel·les que puguin ésser necessàries.
Les ocupacions temporals previstes per aquest tipus d’obres són especialment sensibles a la quantitat i la
qualitat dels danys produïts, així com al temps que durin. Es responsabilitat del Contractista minimitzar-les
en tots aquests aspectes amb una correcta execució dels treballs.
4.14.
Manteniment i regulació del trànsit durant les obres
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall
de treball des de la xarxa viària, així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció
sobre el trànsit.
Serà obligació del Contractista el manteniment del trànsit mitjançant l’execució dels desviaments
provisionals necessaris, tant per als encreuaments amb les carreteresT-703 i C-242, com per mantenir les
connexions entre tots els camins transversals afectats.
A tal efecte es disposa una partida alçada a justificar per al total de les actuacions relatives a afeccions al
trànsit.
4.15.
Seguretat i salut a les obres.
El Contractista haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en matèria de seguretat i
salut al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que siguin aplicables en aquestes matèries.
D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 555/1986 de 21.02.86 (BOE 21.03.86), el Contractista haurà
d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti el "Estudi de seguretat i salut"
contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què executi els treballs.
Aquest Pla, previ coneixement del Director d’Obra i aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà al
Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i salut (o als representants dels treballadors).
Es obligació del Contractista complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim paràgraf) i 8è d'aquest
Decret.
El Contractista restarà obligat a complir tot allò especificat pel Director d’Obra pel que fa referència a la
seguretat i salut en el treball, sense que comporti cap increment econòmic envers al pla de seguretat i
salut presentat i aprovat.
L’augment de l’import dels treballs corresponents a les obres objecte d’aquest Plec no comportarà un
augment de l’import del pla de seguretat i salut.
El Contractista disposarà, al seu càrrec, les instal·lacions sanitàries prescrites per la legislació vigent.
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Serà també al seu càrrec la dotació de personal sanitari suficient en qualitat i nombre.
El Contractista de les obres, estarà obligat a la senyalització de les mateixes, tant diürna com nocturna,
d'acord amb les reglamentacions vigents i les instruccions del Director de l'Obra.
Tant els senyals com la seva utilització i manteniment seran amb càrrec al Contractista.
El Contractista s'haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis. En tot
cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris i serà responsable de
la propagació dels mateixos, encara que fossin necessaris per a l'execució de les obres, i dels danys i
perjudicis que es puguin produir.
4.16.
Afeccions al medi ambient
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al
medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla
de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques,
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment,
additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es
produiran de manera que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la
implantació dels mateixos; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució
fònica.
El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i
mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres del Director d’Obra o dels organismes
institucionals competents en la matèria.
El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, com ara plantacions,
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de
treball i deixant accessos suficients per la seva realització.
L’encitament, els regs periòdics, la gestió de residus i la impermeabilització del parc de maquinària aniran
a càrrec del Contractista.
4.17.
Execució de les obres no especificades en aquest Plec
L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest
Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent,
o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director d’Obra, dins les regles de la bona pràctica per a obres
similars.
4.18.
Informació a preparar pel Contractista
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió al Director d’Obra informes sobre
els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada pel
Director d’Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de
la forma del terreny que obligatòriament haurà pres abans de l'inici de les obres, així com les de definició
d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.
Això darrer estarà, a més a més, degudament comprovat i conformat pel Director d’Obra prèviament a la
seva ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte “As Built” o “Estudi de
dimensions i característiques de l’obra executada”, a redactar pel Director d’Obra, amb la col·laboració del
Contractista.
La Propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal
de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que comportés la comprovació
d'haver estat executades, sigui a càrrec del Contractista.
4.19.
Normes per a la recepció de les obres
Una vegada acabades les obres, es sotmetran a les proves d’estanqueïtat, pressió, resistència i
funcionament, d'acord amb les especificacions i normes vigents. Totes aquestes proves aniran a càrrec
del Contractista.
Una vegada acabada la prova general, es procedirà a la posada en marxa d’instal·lacions sense
interrupcions durant dos mesos, a partir dels quals es procedirà a la recepció provisional de les obres.
La recepció de les obres es durà a terme d'acord amb el que es disposa en el contracte entre la Propietat i
el Contractista.
Després del període de proves i a partir de la data de la posterior recepció provisional, es comptabilitzarà
el termini de garantia, fixat inicialment en dos (2) anys, a la fi del qual es procedirà a la recepció definitiva.
5.

Responsabilitats especials del contractista.
Obligacions socials
La Propietat podrà exigir durant l'execució de l'obra, els comprovants en els quals s'indiqui que la
Contracta es troba al corrent dels pagaments referents a Assegurances Socials, Accidents, Règim Fiscal,
etc.

5.1.
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La inexistència d'aquests comprovants podrà donar lloc a la proposta de rescissió amb pèrdua de fiança.
5.2.
Permisos i Llicències
L'Adjudicatari haurà d'obtenir per ell mateix i al seu càrrec tots els permisos i llicències precises per a
l'execució de les obres. Seran al seu càrrec els avals, taxes, dipòsits, etc. pertinents.
5.3.
Indemnitzacions
Aniran a càrrec del Contractista les indemnitzacions ocasionades per perjudicis a tercers, per interrupció
de serveis públics o particulars, danys causats a béns per obertura de rases o reposició de marges,
habilitació o arranjament de camins provisionals i definitius, tallers, dipòsits de maquinària i materials,
accidents en abocadors, i totes les operacions que requereixin l'execució de les obres, tant si es deriven
d'una actuació normal com si existeix culpabilitat o negligència per part de l'Adjudicatari. Queden
naturalment exclosos, els supòsits en què aquestes indemnitzacions quedin expressament assumides per
la Propietat al present projecte.
L'Adjudicatari estarà obligat a reposar els elements de la carretera i en particular les senyalitzacions
verticals, danyades o suprimides durant l'execució de les obres, essent a càrrec del Contractista
l'abonament d’aquests treballs.
Es tindrà en compte que l'execució de les obres permeti en tot moment, el manteniment del trànsit, així
com dels serveis de pas pels camins existents, no essent motiu d'abonament les possibles obres que
siguin necessàries executar per a complir l'esmentat requeriment.
En aquest mateix sentit aniran a càrrec del Contractista les despeses originades per la reposició de
paviments, arranjament de camins, etc., que han estat deteriorats com a conseqüència del trànsit originat
per les obres, a fi i efecte de restituir la xarxa viària existent (carreteres, camins, etc.) al seu primitiu estat.
Aniran a càrrec del Contractista els possibles danys que pugui ocasionar un allargament no justificat i
aprovat en el termini d’execució de les obres.
També aniran a càrrec del Contractista les possibles reclamacions que pugui ocasionar un allargament del
termini de les obres pel que fa referència a les ocupacions temporals d’aquestes. Es evident, i així s’ha de
preveure, que la minimització en el temps de les ocupacions temporals amb l’aplicació d’un estricte control
en l’execució de les obres per part del mateix Contractista, reduirà les molèsties que una obra d’aquest
tipus origina. En cas que aquesta norma de bona pràctica no es compleixi, el Director d’Obra ordenarà
l’execució dels treballs necessàries per la correcció d’aquestes deficiències, essent els costs derivats
d’aquests a càrrec del Contractista.
5.4.
Sancions per incompliment del termini
La Propietat tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions, la quantia de les quals es fixarà en el seu
moment i en els següents casos:
 Defecte de qualitat de l'obra executada.
 Deficiències i/o endarreriments en la informació.
 Incompliments dels terminis parcials.
 Incompliments dels terminis parcials que determinen el restabliment del reg.
 Incompliment del termini global.

5.5.
Trobada d'objectes
El Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les
obres, havent-ho de comunicar immediatament al Director d’Obra i posar-los sota la seva custòdia.
5.6.
Contaminacions
El Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius i de possibles aqüífers
per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial.
5.7.
Conservació de les obres durant la seva execució
El Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a ser rebudes
provisionalment, essent aquesta conservació al seu càrrec.
5.8.
Període de garantia
El període de garantia començarà a comptar des del dia següent a la recepció provisional de les obres.
El Contractista està obligat a la conservació i manteniment de les obres així com a la raparació urgent de
qualsevol avaria, sempre que no es degui a un ús inadequat.
Per aquesta conservació no es preveu abonament independent, sinó que es considera que les despeses
ocasionades per aquestes reparacions, i tot el que d’elles se’n derivi, quedaran incloses en els preus
unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra.
Com a termini de garantia es marca el de dos (2) anys, llevat que s'indiqui un altre diferent al contracte.
Si al efectuar el reconeixement final de les obres alguna d’aquestes no és correcta per a la seva recepció,
es concedirà un temps per a corregir els defectes, a càrrec del Contractista, amb un nou termini de
garantia que fixarà el Director d’Obra, allargant-se durant el temps en què romanguin fora de servei, sense
que el Contractista tingui dret a cap indemnització per aquest concepte.
Durant aquest període es podrà emprar normalment l'obra, realitzant els assaigs no destructius que la
Propietat o Director d’Obra cregui oportuns, havent d’abonar el Contractista l’import dels mateixos, així
com la resta de despeses que impliquin. Si els resultats i/o conclusions derivats dels mateixos s’ajusten a
allò especificat en aquest Plec, ó en el seu defecte a les normes legals vigents o regles de bona pràctica,
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la Propietat podrà abonar aquests imports sempre que estiguin degudament documentats i justificats,
tenint en compte els preus que figuren en els Quadre de Preus.
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6.

Amidament i abonament de les obres.
Amidament
El Director d’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions
Tècniques, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.
El Contractista o el seu delegat confirmaran i revisaran aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar al Director d’Obra amb la suficient antelació, a fi
de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que
les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qualsevol discrepància es resoldrà acceptant el
Contractista les decisions de la Propietat sobre el particular.
La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el present Plec, per
a cada unitat d'obra, aplicant quan no es prevegi unitat o se’n prevegin diverses, la que es dedueix en els
Quadres de Preus i, en el seu defecte, la que fixi el Director d’Obra.
Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb el sistema mètric
decimal, llevat prescripció en contra.
No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que expressament s'autoritzi en
el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació es fixarà a la vista dels
resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. No es tindran en compte, a aquests efectes, els
factors que apareixen en la Justificació de Preus o en els amidaments del Projecte.
Els excessos que resultin en mesurar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada, no
seran d'abonament si aquests excessos són evitables, podent inclòs el Director exigir que es corregeixin
les obres perquè corresponguin exactament a les dimensions, pendents, etc. fixades en els plànols.
Encara que aquests excessos siguin, a judici del Director d’Obra inevitables, no seran abonats si els
mateixos formen part dels treballs necessaris per a l'execució de la unitat, segons estableix el Plec de
Clàusules Administratives Generals, ni si aquests excessos estan inclosos en el preu de la unitat
corresponent o, finalment, si s’especifica en l'amidament i abonament de la unitat corresponent, que no
seran d'abonament.
Quan els excessos inevitables no estiguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, seran abonats al
Contractista als preus unitaris que figuren al quadre de preus.
Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada, és a dir, si els amidaments reals
són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o modificacions autoritzades, els amidaments
que s’abonaran seran els reals corresponents a l'obra executada, sempre que no es tracti d’una obra
defectuosa.
6.2.
Preu unitari
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que s'aplicarà als amidaments
per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a
les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar modificació de preus en lletra del
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, a causa d’errades o omissions en la
descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.
Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent annex s'emprin hipòtesis no
coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost
horari de maquinària, quantitat, preu i tipus de materials bàsics, procedència o distància del transport,
número i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials,
proporció de diversos components o diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no podran esgrimir-se
com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document
merament informatiu.
6.3.
Abonament
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Quadre de Preus núm. 1 contractual,
augmentant-se posteriorment el tretze (13) per cent en concepte de Despeses Generals i el sis (6) per
cent en concepte de Benefici Industrial, i al resultat d’aquest l'I.V.A. vigent (per a aquest projecte, el setze
(16) per cent).
Aquests preus s'abonaran per les unitats acabades i executades segons les condicions que s'estableixin
en el present Plec, i que comprenen el subministrament, transport, manipulació i ús dels materials,
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució, així com totes aquelles que es requereixin
perquè l'obra realitzada sigui acceptada per la Propietat.
6.4.
Partides alçades
Les partides que figuren com d’abonament íntegre en els Quadres de Preus o Pressupostos Parcials o
Generals, s'abonaran íntegrament al Contractista, un cop executats els treballs a què corresponen.
Les partides alçades a justificar s'abonaran d'acord amb l'estipulat en el Plec de Clàusules Administratives
Generals per la contractació d'obres de l'Estat.

6.1.
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6.5.

Abonament a compte d’instal·lacions, equips i materials aplegats
No es podran realitzar abonaments a compte.
6.6.
Relacions valorades i certificacions
S'estarà d'acord a l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Generals, així com en el reglament
General de Contractació de l'Estat i a l'establert a les clàusules particulars del contracte.
Les obres executades s'abonaran al Contractista mitjançant certificacions mensuals o periòdiques, que
incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el període al que fa referència cada
certificació.
Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que això impliqui
l'acceptació o conformitat amb les obres certificades.
6.7.
Adquisició de materials
La Propietat es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o elements que per la seva
naturalesa no siguin d'ús normal en les obres, o no estiguin subjectes a les normals condicions dels
mercats en el moment de l'execució, podent d'acord amb aquest article, contractar separadament, el
subministrament i col·locació de tots o part dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui dret
a cap reclamació.
Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per la instal·lació i realització de proves
per part de la casa subministradora o instal·ladora.
6.8.
Obres que no són d'abonament
No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les no autoritzades per escrit del Director d’Obra i
que el Contractista hagi executat per errada, per comoditat o per conveniència.
6.9.
Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitant:
 Les despeses, impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, excepte
l'I.V.A., en cas d’ésser procedent.
 Les despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, projecte constructiu,
reconeixements i assaigs de control de materials, control d'execució, proves, recepció i liquidació de
l'obra.
 Despeses corresponents a permisos o llicències propis del Contractista i necessaris per a l'execució
de les obres, a excepció de les corresponents expropiacions i serveis afectats.
 Despeses de construcció, millora, manteniment, reparació i reposició de camins d’accés als talls.
 Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per abocaments i/o préstecs, així com les corresponents
als arranjaments d’aquests.
 Despeses d'explotació i utilització de préstecs, canteres, cabals i abocadors, així com les
corresponents als arranjaments d’aquests.
 Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i materials, així com les
corresponents als arranjaments d’aquests.
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia
elèctrica, necessaris per a l’execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de presa de corrent,
comptadors i altres elements.
 Despeses d’instal·lació, construcció, demolició i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
instal·lacions, plantes, maquinària i eines.
 Despeses corresponents a la retirada de materials rebutjats, deixalles i brossa, evacuació de restes,
neteja i arranjament general de les zones afectades per les obres i zones limítrofs, que comprenen les
zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l'acabament de l'obra.
 Despeses de protecció dels abassegaments de materials i de la pròpia obra contra tota mena de
deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i
carburants.
 Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades
de manifest pels corresponents assaigs i proves.
 Despeses dels arranjaments derivats de les ocupacions temporals, restituint els terrenys afectats al
seu primitiu estat.
 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals en excés.
 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres mesures necessàries per a proporcionar seguretat dins de les obres i de les zones de tercers, així com en les zones
d'inici i final de l'obra, la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb especial atenció al
trànsit.
 La conservació i policia de la zona d’obres durant la seva execució i durant el termini de garantia.
 Els danys a tercers ocasionats per la forma en què s’ha executat l'obra, amb les excepcions que
marca la llei.
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 Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores
extraordinàries o dies festius i necessaris per a complir el programa de treballs i el termini acordats, llevat
que l'adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de la Propietat i sigui motivada per
retards no imputables al Contractista.
 Totes les despeses generals i d'empresa del Contractista estaran incloses en el percentatge citat en
l’apartat 6.3. El benefici del Contractista també estarà totalment inclòs en el percentatge citat en l’apartat
6.3.

Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es detalli a les
clàusules particulars del contracte, tenint en compte que aquest s’haurà d’adaptar, corregir o ampliar
segons les especificacions de la Propietat i/o el Director d’Obra.
7.
Compatibilitat i relació entre els documents que defeneixen les obres.
D'una manera no limitant i tenint en compte les possibles clàusules que s'estableixin posteriorment al
contracte, els documents contractuals del present projecte són:
1.- El Plec de Prescripcions
2.- Els Plànols
3.- Els Quadres de Preus 1 i 2 i el Pressupost.
Davant possibles discrepàncies entre els diferents documents esmentats serà d'aplicació el que
correspongui i respectant l'ordre de la seva enumeració.
Dins d'un mateix document serà sempre d'aplicació la condició més restrictiva.
Les omissions i les descripcions errònies dels detalls de l'obra que existeixin en els Plànols i Plec de
Prescripcions no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar-los correctament sinó que hauran
d'ésser realitzats com si haguessin estat complets o correctament especificats en els Plànols i en el Plec
de Prescripcions Tècniques.
8.

Unitats d’Obra Civil.
Demolicions i enderrocs
Consisteixen en l'enderrocament de totes les construccions o elements constructius, així com voreres,
ferms, edificis, fàbriques de formigó i altres, que sigui necessari eliminar per l'adequada execució de
l'obra.
Inclou les següents operacions:
 Treballs per a la preparació i de protecció
 Enderrocament, fragmentació o desmuntatge de construccions.
 Retirada de materials.

Segons el procediment d'execució, les demolicions poden ser classificades de la següent manera:
 Demolició amb màquina excavadora.
 Demolició per fragmentació mecànica.
 Demolició amb explosius.
 Demolició per impacte amb bola de gran massa.
 Desmuntatge element per element.
 Demolició mixta.
 Demolició per altres tècniques.

8.1.

Prèviament als treballs de demolició s'elaborarà un estudi de demolició, que haurà de ser sotmès a
l'aprovació del Director de les Obres, essent el Contractista responsable del contingut de l'estudi i de la
seva correcta execució.
Es prohibeix l'enderrocament per empenta d'edificacions d'altura superior a tres metres i mig (3,5 m).
A la demolició d'edificis element per element serà d'aplicació la Norma Tecnològica d'Edificació
corresponent a demolicions (N.T.E.-ADD).
En situacions de demolició on s’aconsellés l'ús d'explosius i no fossin aquests admissibles pel seu impacte
ambiental, s'haurà de recórrer a tècniques alternatives com ara fragmentació hidràulica o mitjançant
ciment expansiu.
Al finalitzar la jornada de treball no hauran de quedar elements de l'obra en estat inestable o perillós.
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en el seu defecte, el Director de les Obres establiran el
posterior servei dels materials procedents de les demolicions.
Els materials d'enderrocament que hagin de ser utilitzats a l'obra es netejaran, aplegaran i transportaran
de la forma i als llocs que assenyali el Director de les Obres.
Els materials no utilitzables es duran a l’abocador acceptat per el Director de les Obres, essent
responsabilitat del Contractista l'obtenció de les autoritzacions pertinents, i devent de presentar al Director
de les Obres copia dels corresponents contractes.
Dins dels límits d'expropiació no es podran fer abocadors no contemplats en el projecte, llevat
especificació del Director de les Obres.
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En cas d'eliminació de materials, mitjança incinerat, hauran de adoptar-se les mesures de control
necessàries per tal d'evitar qualsevol possible afectació al entorn, dins del marc de la normativa legal
vigent.
8.1.1.
Amidament i abonament
G214U020
(m3)
Enderroc d’estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d’armadures, càrrega, transport a l’abocador, cànon d’abocament i
manteniment de l’abocador
G214A020
(m)
Demolició de canonada d’acer diàmetre entre 1000 i 1200 mm, amb mitjans
manuals o mecànics, inclòs transport a l’abocador o zona d’acopi a establir per la D.O.
8.2.
Moviment de terres
En l’execució de les obres serà d’aplicació allò regulat pel “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Carreteras y Puentes” (PG-3), exceptuant aquelles de les seves prescripcions expressament
modificades en el present document.També serà d’aplicació la classificació de sòls i les Normes d’assaig
que s’indiquen en el PG-3.

8.2.1.

Excavació de terra vegetal
8.2.1.1
Definició
Aquesta unitat d’obra consisteix en l’excavació, càrrega, transport i descàrrega al lloc d’acopi de la capa
de terra vegetal que es trobi a l’àrea de construcció.
8.2.1.2
Execució
Les operacions es realitzaran d’acord amb els articles 300 i 320 del P.P.T.G.
El Contractista proposarà a l’Enginyer Director d’Obra el mètode a emprar per a la seva aprovació, si
procedeix.
No obstant, si a judici de l’Enginyer Director d’Obra es posen de manifest demores o dificultats per
aconseguir les condicions exigides, aquest podrà desautoritzar el mètode proposat i obligarà al
Contractista un altre mètode diferent.
El mètode de treball definirà al menys els següents elements:
 Les zones d’extracció.
 Les profunditats d’extracció.
 Les zones d’acopi.
 La maquinària a emprar durant els treballs.
La remoció del terreny es farà evitant la compactació de la terra vegetal i posant especial atenció en no
convertir-la en fang.
L’acopi de la terra vegetal es realitzarà en llocs de fàcil accés per a la seva conservació i posterior
transport al lloc d’ús. Per una altra banda, els acopis no interferiran en el trànsit ni l’execució de les obres,
així com tampoc pertorbaran els desguassos i drenatges provisionals o definitius.
Les despeses que pugui originar la disponibilitat de terreny fora de l’àmbit de l’obra per realitzar els acopis
de terra vegetal correran per compte del Constructor.
Es formaran caballons o arteses l’alçada de la qual es mantindrà sense excedir mai d’un metre i mig (1,50
m), amb pendents no superiors a l’1/1 en els laterals.
Els caballons no contindran pedres, deixalles o restes de rames.
S’evitarà el pas dels camions de descàrrega o qualsevol altres per sobre de la terra apilada.
8.2.1.3
Amidament i abonament
Aquesta unitat inclou els següents conceptes:
 Excavació de terra vegetal.
 Operacions de càrrega, transport i descàrrega o apilat de la terra remoguda al lloc d’acopi temporal.

La formació i modelat dels caballons.
 Els treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució d’aquesta unitat d’obra.
Aquesta unitat s’abonarà segons el preu que apareix al Quadre de Preus.
L’excavació de terra vegetal s’amidarà per metres cúbics (m3) realitzats de manera que compleixin totes
les prescripcions descrites, obtinguts com a resultat de preses de perfils transversals abans i després de
retirar la terra, sense aplicar cap coeficient d’esponjament.
G221R010
(m3)
Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega i transport a l’abocador, aplec o lloc
d’ús i manteniment fins a la seva utilització, inclòs cànon d’abocament i manteniment de l’abocador (P-15)
8.2.2.
Excavació en pous i rases
8.2.2.1
Definició
L’excavació en pous i rases consisteix en les operacions necessàries, per excavar, remoure, evacuar i
anivellar els materials de la zona compresa entre el terreny i el terreny que limita el volum ocupat per
l’obra, segons els plànols. En cas de què es presenti qualsevol dubte en referència a la classificació d’un
tipus o altre d’excavació, el Director d’Obra decidirà la tipologia de la mateixa.
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No s’entendrà com a excavació en rasa l’excavació amb un ample que permeti el treball de maquinària
pesant en el seu interior, considerant-se una amplada límit de 3,5 m a partir de la qual es considerarà com
a excavació en desmunt.
8.2.2.2
Execució
No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències topogràfiques precises
per tal de confeccionar els perfils del terreny original.
Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als
plànols.
Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes condicions de
drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més convenient a judici del Director d’Obra (rases
drenants, well-points, etc.) , utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes.
mànegues flexibles, etc.) fins a qualsevol profunditat requerida, per tal que la presència d’aigua no
perjudiqui les unitats d’obra a realitzar. En qualsevol cas, els moviments de terres i/o qualsevol altra
operació necessària per a la instal·lació dels sistemes d’evacuació d’aigua seran a càrrec del Contractista.
Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en l’elecció i en
la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars necessaris.
Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel
Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps possible entre la
realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes.
Durant l'execució de les rases es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no s’emmagatzemin a la
zona excavada.
En les rases excavades en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris fixats pel
Director d’Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una superfície lliure, plana i el
menys fracturada possible.
Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador, a una zona d’aplec intermig al lloc de
la seva utilització posterior o. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, roca
i terres que no es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a
obra dels sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot
comportar la paralització de les obres fins al transport a abocador de les restes aplegades sense
autorització.
Tots els sanejaments hauran de estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que els
contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s’escau.
El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes derivats de
despreniments, ruptures, etc.
En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència del
terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per evitar els següents
fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut a voladures inadequades, esllavissades produïdes pel
descalçament del peu de l’excavació, erosions locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de
l’obra.
No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en altres unitats d’obra.
8.2.2.3
Amidament i Abonament
Les excavacions en pous i rases s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, mesurat per
diferència entre els perfils teòrics del terreny original descomptant el gruix de terra vegetal excavada i els
perfils teòrics de les excavacions.
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.
Els perfils teòrics del terreny original seran els continguts en el document Plànols d’aquest projecte.
Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos en aquest document
haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la justificació corresponent pel seu contrast i
modificació.
En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del terreny
original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà una neteja
o esbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, etc., sense
realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta
es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions
indicades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà
acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació.
L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director d’Obra i el
Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats pel
Director d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els perfils del terreny original seran els
que determini el Director d’Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i
esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec.
La neteja i esbrossada no comportarà cap modificació dels perfils teòrics del terreny original.
En els perfils teòrics del terreny original no es descomptarà l’excavació realitzada en les operacions de
neteja i esbrossada. Així mateix, el reblert corresponent a l’excavació de l’esbrossada no es
comptabilitzarà sota cap concepte.
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En el cas de què no s’aboni per separat la neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal, s’entèn que
aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i com s’especifica en aquest
Plec.
En les zones en què a més de realitzar la neteja, l’esbrossada i l’extracció de la terra vegetal, s’hagin de
realitzar també sanejaments, el Contractista els documentarà i contrastarà amb el Director d’Obra qui
haurà d’aprovar-los expressament per tal d’executar-los. En cas de no fer-ho així, tots els increments que
se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es consideraran com a sanejaments les
excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les que a judici del Director d’Obra es realitzin en terra
vegetal o conreable.
El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de
despreniments, ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d’un
deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada.
En el preu de l'excavació de rases i pous es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el
transport i la retirada de productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments,
esgotaments, atalls i desguassos, el sanejament de zones rocoses afectades per les excavacions, drets,
cànon i manteniment dels abocadors.
En el preu de l’excavació de rases i pous s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució,
ja siguin manuals, mecànics o explosius.
També s’inclouen les possibles excavacions i/o rebliments previs i/o posteriors en una o varies fases
constructives que, degut a les dimensions de les excavacions i/o a la falta de maniobrabilitat de la
maquinària per qüestions relatives a l’espai, hauran de ser realitzades per deixar l'obra segons els plànols,
no derivant-se increments econòmics per aquests conceptes.
Així mateix s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions necessàries per l’evacuació
d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de ser necessaris, ja sigui per haver completat
la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser necessari per qualsevol altra circumstància,
sense que el contractista tingui dret a cap cobrament addicional pel temps total que les bombes, en
número i potència necessaris, hagin estat en servei. S'entenen també inclosos els medis auxiliars tals com
mànegues flexibles, grups electrògens, combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.
Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i es defineixen
i valoren en els documents corresponents.
L’elecció del sistema de voladura a emprar en els desmunts en roca, inclòs en el cas de la utilització de
pretall, no comportarà cap increment econòmic.
Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que no fossin ordenats per
l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de reomplir en la forma que hom
indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament.
La reposició de marges i espones es realitzarà de forma que el terreny presenti característiques i
dimensions similars als originals, de manera que si l’espona original estava formada per murets de pedra,
una vegada acabada l’obra s’hauran de reposar aquests murets amb característiques constructives
semblants als existents. La reposició d’aquests murs, espones i marges es consideren inclosos en el preu
unitari d’excavació, així com els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva reconstrucció.
G222U003
(m3)
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca i tall previ de talussos, càrrega i transport a
l’abocador, aplec o lloc d’ús, inclòs cànon d’abocament i manteniment de l’abocador (P-18)
G222R012
(m3)
Excavació de terreny no classificat en rases i pous per a canonades, de més
d’1m d’amplària, amb mitjans mecànics, inclòs l’excavació per a massisos d’ancoratge, nínxols per a
confecció de juntes, part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l’abocador,
aplec o lloc d’ús, inclòs cànon d’abocament i manteniment de l’abocador
8.2.3.
Formigó
8.2.3.1
Definició
Es defineix com formigó el producte format per una barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros, i
eventualment productes d'addició, que al prendre’s i endurir-se adquireix una notable resistència.
1.1.1.1.1.
Característiques generals
Els formigons compliran les condicions exigides en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”.
1.1.1.1.2.
Materials.
Els materials que necessàriament s'utilitzaran per aquestes obres on els definits en els articles del present
Plec i compliran les condicions que per ells es fixen en els següents articles.
Ciment
Definició:
El ciment Pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del clinker i sense
cap més addició que pedra i guix natural.
Condicions generals:
El ciment haurà de complir les condicions exigides per la “Instrucción para la recepcción de cementos
(RC-97)”, així com les fixades en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”.
Tipus de ciment:
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El Director d’Obra serà qui aprovarà el tipus de ciment a emprar en cadascuna de les obres de formigó,
sense que la seva decisió comporti cap modificació del preu establert per l’abonament d’aquesta unitat
d’obra.
Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II-Z ó tipus IV i de classe 35 o superior. En el cas de
les peces prefabricades el ciment serà tipus I de classe 45. Per a les peces de formigó en contacte amb
aigua amb possibilitat d’ésser agressiva (dipòsits o elements de l’embassament) s’empararà ciment sulforesistent del tipus IV/A 42,5/SR.
Es tindrà una cura especial en la utilització de ciment tipus ARI, la qual haurà de quedar limitada als casos
que expressament aprovi el Director d’Obra, inclús en la fabricació de peces prefabricades.
Tipus de ciment en presència de sulfats:
Segons les normes americanes, l’agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al formigó es
classifica segons la següent taula, on també es fixa el contingut màxim d’aluminat tricàlcic del clinker.

Menyspreable
Positiu
Considerable
Important

% SO4-2 soluble
sòls
0.00 % a 0.10 %
0.10 % a 0.20 %
0.20 % a 0.50 %
 0.50 %

P.p.m. SO4-2
aigües
0 a 150
150 a 1000
1000 a 2000
 2000

% C3A
----8%
5%
5%

Subministrament i emmagatzament:
El ciment serà transportat en envasos homologats en els que hi haurà de figurar expressament el tipus de
ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyant a cada remesa el document
de remissió amb les mateixes indicacions citades.
Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de protecció contra el
vent i la pluja.
El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o sitja protegit convenientment contra la humitat del terra i
de les parets i de forma que permeti un fàcil accés per la inspecció i identificació de cada remesa. Es
prepararan els magatzems o sitges necessaris perquè no puguin barrejar-se els diferents tipus de ciment.
En cas de què s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s'apilaran sobre tarimes, separats de les
parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles amb la finalitat de permetre el pas del
personal i aconseguir un ampli airejament del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim, es
col·locarà un tauler o tarima que permeti el pas de l'aire a través de les piles que formen els sacs.
Aigua
L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”.
Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, totes
aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, que no hagin produït
eflorescències, esquerdes o pertorbacions en el forjat i resistència d'obres semblants a les que es
projecten.
Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les aigües i,
llevat justificació especial de què no s'alteren perjudicialment les propietats exigibles al formigó, s'hauran
de desestimar les que no compleixin les condicions fixades en la “Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)”.
Àrid fi
Definició:
Es defineix com a àrid fi a utilitzar en formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel tamís 5 mm de
malla (UNE 7050).
Condicions generals:
L'àrid fi a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”.
L'àrid fi a utilitzar serà preferentment de riu. En cas que les sorres no procedeixin de graveres de riu i
siguin sorres naturals, sorres procedents de matxuqueig, o una barreja d'ambdues, sancionada la seva
utilització per la pràctica, correspondrà al Director d’Obra la seva aprovació.
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents.
Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per l'àrid gros a
utilitzar en formigons.
Manipulació i emmagatzematge:
L'emmagatzematge d'àrids fins, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà sobre una
base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30) inferiors de la base de les piles no
s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila.
Àrid gruixut
Definició:
Es defineix com a àrid gros a utilitzar en formigons, la fracció mineral que queda retinguda en el tamís de
5 mm de malla (UNE 7050).
Condicions generals:
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L'àrid gruixut a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)”.
L'àrid gros a utilitzar en formigons serà preferentment de grava natural o procedent del mallat i trituració
de pedra o grava natural o altres productes, la utilització dels quals hagi estat sancionada per la pràctica.
En tot cas, l'àrid es composarà d'elements nets, sòlids resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols,
brutícia, argila o altres matèries estranyes.
Manipulació i emmagatzematge:
L'emmagatzematge d'àrids gruixuts, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà sobre
una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30) inferiors de la base de les piles no
s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila.
Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així com també
les reserves de diverses mides i sempre de manera que no es puguin barrejar els diferents tipus.
L’examen i aprovació o rebuig, de la utilització d'un àrid determinat, es farà després d'acabat el procés
d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per a la seva utilització sense
tractament ulterior. Si s’escau, el Director d’Obra podrà rebutjar prèviament les pedreres, dipòsits o altres
fonts de procedència que proporcionin materials amb una falta d'uniformitat excessiva que obligui a un
control massa freqüent de les seves característiques.
El gruix màxim dels àrids no haurà d'excedir dels 20 mm.
Àrids de les peces prefabricades
Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els següents:
 Sorres d'origen calcari
 Grandària 0-3 naturals.
 Grandària 3-6 artificials.
 Gravetes silícies grandària 6-12 artificials.
 Gravetes silícies grandària 12-20 artificials

Additius
Definició:
S'anomena additiu per a formigó a un material diferent de l'aigua, dels àrids i del ciment, que s'empra com
a ingredient del formigó i s'afegeix a la barreja immediatament abans o durant l'amassat, amb la finalitat
de millorar o modificar algunes propietats del formigó fresc, del formigó endurit, o ambdós estats del
formigó.
Ús:
L’ús d’additius en els formigons amb qualsevol finalitat, no podrà fer-se sense autorització expressa del
Director d’Obra, que podrà exigir la presentació d'assaigs o certificació de característiques a càrrec
d'algun Laboratori Oficial, els quals justifiquin, que la substància agregada en les proporcions previstes
produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants característiques del formigó, ni
representar un perill per a les armadures.
En qualsevol cas, sigui a criteri del Director d’Obra o a criteri del Contractista amb l’aprovació del primer,
no se’n derivaran sobrecostos per l’ús d’aquests.
Condicions generals:
D'acord amb la norma ASTM-465 seran les següents:
 Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades en les obres.
 Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament mitjançant assaigs de
laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de conglomerant, i el mateixos àrids que hagin d'emprar-se en
l'execució dels formigons de l'obra.
 A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves solucions o
suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides subministrades i tanmateix el color es
mantindrà variable.
 No es permetrà l'ús d'additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, es trobin clorurs,
sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al formigó en quantitats superiors als límits equivalents tolerats
en l'aigua d'amassat per la unitat de volum de formigó. S'exceptuarà el cas extraordinari d'ús autoritzat de
clorur càlcic.
 La solubilitat en l'aigua ha de ser total, qualsevol que sigui la concentració del producte additiu.
 L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes siderúrgics,
inclús a llarg termini.
 Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest últim cas han de ser
fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat necessària per assegurar l'homogeneïtat de la
seva concentració al menys durant deu (10) hores.
 Perquè pugui autoritzar-se l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària que el fabricant o
venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts que entren en la composició del
producte.
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Classificació dels additius:
Els additius es classifiquen en:
 Airejants.
 Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors.
 Retardadors.
 Acceleradors.
 Altres additius químics: Hidròfugs,antiongelants, desencofrants.
Airejants:
Els airejants són additius que tenen la funció d'estabilitzar l'aire clos en la massa del formigó durant la
seva fabricació i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles de dimensions microscòpiques,
homogèniament distribuïdes en tota la massa.
La finalitat principal de l'ús d'airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra els efectes del gel i el
desgel, i d’altra banda augmentar la plasticitat i treballabilitat del formigó fresc, així com reduir la seva
tendència a la segregació.
Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents sintètics
(fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades dels àcids del petroli, sals de materials
proteínics, àcids greixosos resinosos o les seves sals, sals orgàniques dels àcids alquilsulfònics.
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els airejants compliran
les següents condicions:
 No s'admetrà l'ús d'airejants a base de pols d'alumini i de peròxid d’hidrogen.
 No es permetrà l'ús d'airejants no compensats que puguin produir oclusions d'aire superiors al 5%,
incloent-se en aquesta restricció les possibles oclusions derivades d’errades de fins a un 25% en la dosi
de l'airejant.
 Únicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de dimensions uniformes i molt petites, de
deu (10) a cinc-centes (500) micres.
 El pH del producte airejant no serà inferior a set (7) ni superior a deu (10).
 Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó.
 A igualtat dels altres components del formigó, la presència d'airejants no minvarà la resistència del
formigó a compressió als vint-i-vuit (28) dies, en més del quatre (4) per cent per cada ú (1) per cent
d'augment d'aire clos, mesurat amb l'aparell de pressió pneumàtica.
 La dosificació d’airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de ciment.
 No es permetrà l'ús d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir considerablement la
resistència del formigó. Aquesta norma no serà d'aplicació en els casos especials d'execució d'elements
de morter porós o de formigó cel·lular.
Plastificants:
S'anomenen plastificants els additius per a formigons compostos de substàncies que disminueixen la
tensió interfacial en el contacte gra de ciment-aigua degut a què la seva molècula, en fase aquosa, és per
un costat hipotensa-activa en les superfícies on està absorbida, i per l'altre és hidròfila, el que facilita el
mullat dels grans. La primera part de molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment llarga, i la
segona és netament polar.
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els plastificants
compliran les següents condicions:
 Seran compatibles amb els additius airejants amb absència de reaccions químiques entre plastificants
i airejants, quan hagin d'emprar-se junts en un mateix formigó.
 El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes
siderúrgics, inclús a llarg termini.
 No han d'augmentar la retracció de l’adormiment.
 La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la dosificació del ciment
(menys de 1,5% del pes del ciment).
 Les errades accidentals en la dosificació del plastificant no han de produir efectes perjudicials per a la
qualitat del formigó.

Retardadors:
Són productes que s'empren per a retardar la presa del formigó per diversos motius: temps de transport
dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar junts en el formigonat d'elements de grans dimensions, etc.
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els retardadors
compliran les següents condicions:
 No han de disminuir la resistència del formigó a compressió als 28 dies respecte del formigó patró
fabricat amb els mateixos ingredients però sense additiu.
 No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment superior a l'admesa per aquest.

Acceleradors:
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Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés de presa i enduriment del
formigó amb la finalitat d'obtenir elevades resistències inicials.
S'empren durant el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un ràpid
desencofrat o posada en càrrega.
Degut als efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat final del formigó, únicament
està justificat en casos concrets molt especials i quan no són suficients altres mesures de precaució
contra les gelades, tal com: augment de la dosificació del ciment, ús de ciments d'alta resistència inicial,
proteccions de cobriment i calefacció de prolongada duració, etc. En qualsevol cas, i com en tot ús
d’additius, l'ús d’acceleradors ha de ser autoritzat expressament pel Director d'Obra.
L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i posada en obra de
formigó, i en cap cas justifica la reducció de les mesures de precaució establertes per al formigonat en
temps fred.
Un dels acceleradors més utilitzat és el clorur càlcic. El clorur càlcic comercial pot subministrar-se en
forma granulada o en escates, i les toleràncies en impureses són les següents:
Clorur
Clorurs
Clorur
Aigua
Impureses
càlcic
alcalins
magnèsic
Clorur càlcic
 94 %
5%
1%
granulat
Clorur càlcic en
 77 %
2%
2%
 10,5 %
 0,5 %
escates
Les granulometries dels diferents tipus de clorur càlcic seran:
 9,52 mm (3 / 8")
 6,35 mm (1 / 4")
Clorur càlcic granulat
100 %
95-100 %
Clorur càlcic en escates 100 %
80-100 %

 0,83 mm (nº 20)
0-10 %
0-10 %

El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap alteració, i en el moment d'obrir el
recipient no apareixerà en estat aglomerat.
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els acceleradors
compliran les següents condicions:
 És obligatori realitzar, abans de l'ús de l'accelerador, reiterats assaigs de laboratori i proves del
formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin d'emprar-se en l'obra, per determinar la dosificació
estricta del additiu i que no es produeixin efectes perjudicials incontrolables.
 El temps d'amassat en la formigonera ha de ser suficient per a garantir la distribució uniforme de
l’accelerador en tota la massa.
 El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser introduït en la
formigonera.
 El clorur càlcic precipita les substàncies que composen la majoria dels additius airejants, pel qual
accelerant i airejant han de preparar-se en solucions separades i introduir-se per separat en la
formigonera.
 El clorur càlcic accentua la reacció àlcali-àrid quan s'utilitzen ciments d'alt contingut d'àlcalis.
 El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el conglomerant o en el
terreny.
 No es permetrà l'ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en paviments de calçades.
 Està absolutament prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretensat.

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels esmentats en l’article anterior i que s'empraran
en l'elaboració de formigons per millorar alguna propietat concreta o per facilitar l'execució de l'obra.
Es classifiquen en:
 Hidròfugs.
 Curing compounds.
 Anticongelants.
 Desencofrants.

Hidròfugs.
Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, degut a què la seva eficàcia es dubtosa vers
els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva utilització.
Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que en realitat són simples acceleradors de la presa,
encara que en la seva denominació comercial s'utilitzi la paraula "hidròfug" o impermeabilitzants, i que el
seu ús ha de restringir-se a casos especials de morters, en enlluiments sota l'aigua, en reparacions de
conduccions hidràuliques que hagin de posar-se immediatament en servei, en captació de fonts o
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filtracions mitjançant arrebossades i entubats de l'aigua i en altres treballs provisionals o d'emergència on no
sigui determinant la qualitat del morter o formigó en quant a resistència, retracció o durabilitat.
Productes filmògens de curat.
Definició.
Els productes filmògens de curat són aquells aptes per la seva aplicació damunt de superfícies
horitzontals i verticals de formigó amb l’objectiu de retardar la pèrdua d’aigua durant el període
d’enduriment, i reduir al mateix temps la temperatura del formigó exposat a la radiació solar.
S’empraran com a mitjà de curat del formigó fresc, i també per a un posterior curat del formigó després del
desencofrat o d’un curat per reg inicial.
Característiques.
Els productes filmògens de curat constaran d’un pigment blanc finament dividit i un vehicle, ja barrejats
per la seva immediata utilització sense alteració. El producte presentarà un aspecte blanc o metàl·lic
uniforme al ser aplicat uniformement damunt d’una superfície de formigó.
El producte filmògen tindrà la consistència necessària per ser aplicat, per mitjà d’un polvoritzador, en un
gruix uniforme, a una temperatura superior a quatre (4) graus centígrads.
El producte haurà d’adherir-se al formigó fresc que ja s’hagi adormit o endurit suficientment a fi de no patir
deterioraments durant la seva aplicació, i també al formigó humit endurit, formant una pel·lícula contínua
quan s’apliqui en la dosi especificada.
Aquesta pel·lícula, una vegada seca, haurà d’ésser contínua, flexible i sense trencaments o forats visibles,
quedant intacta al menys set (7) dies després de la seva aplicació. El producte líquid filmògen pigmentat
no haurà de reaccionar de manera perjudicial amb el formigó, particularment amb l’aigua i els ions de
calci.
El producte filmògen de curat s’haurà de poder emmagatzemar, sense deteriorar-se, durant sis (6) mesos
com a mínim. Aquest producte no podrà sedimentar ni formar crostes en l’envàs, podent adquirir una
consistència uniforme després de sacsejar-se lleugerament o d’ésser agitat amb aire comprimit. En
l’assaig de sedimentació a llarg termini, segons el mètode ASTM D 1309, la raó de sedimentació no serà
inferior a quatre (4).
La composició i elements dels productes hauran de complir les dos limitacions següents:
 La porció volàtil del producte serà un material no tòxic ni perillosament inflamable.
 La porció volàtil comprendrà ceres naturals o de petroli, o bé resines. El contingut de substàncies no
volàtils s’obtindrà mitjançant assaigs d’acord amb la Norma ASTM D 1644, mètode A.

El producte, assajat segons la Norma ASTM C 156, no tindrà una pèrdua d’aigua superior a cinquanta
mil·ligrams per centímetre quadrat de superfície (0,055 g/cm²) durant setanta-dues (72) hores.
Aquest producte assajat amb la Norma ASTM E 97, comptarà amb un poder reflector de la llum natural no
inferior al seixanta per cent (60%) del diòxid de magnesi.
El producte després de l’assaig que a continuació es descriu, estarà sec al tacte en menys de quatre (4)
hores. S’aplicarà aquest producte a un tauler impermeable, en la dosi que s’especifica, i estarà sotmès a
una corrent d’aire a una temperatura de vint-i-tres graus amb més menys un grau i set dècimes de grau
centígrad (23º C  1,7º C), amb una humitat relativa del cinquanta-cinc per cent amb més menys un 5 per
cent (55%  5%) i a una velocitat aproximada de tres metres per segon (3 m/s), recorrent tota la superfície
del tauler. La pel·lícula formada s’assajarà pressionant moderadament amb el dit. Es considerarà seca
quan es conservi l’estat inicial de blanura i viscositat i la pel·lícula es mantingui ferma.
Després de dotze (12) hores de la seva aplicació, el producte no romandrà viscós, no s’adherirà al calçat,
no quedarà marcat quan es camini sobre ell ni proporcionarà al formigó una superfície lliscant.
Ús.
L’ús de productes filmògens de curat serà expressament autoritzat pel Director d’Obra.
L'ús d'additius per la cura no disminuirà les precaucions per formigonat en temps calorós.
Anticongelants.
Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’acceleradors de presa, de manera que el seu
ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades.
Desencofrants.
Els desencofrants es podran utilitzar una vegada s’hagi comprovat que no es produeixen efectes
perjudicials en la qualitat intrínseca ni en l'aspecte extern del formigó.
En cap cas es permetrà l'ús de desencofrants que ocasionin el descobriment de l'àrid del formigó, ni amb
fins estètics, ni per evitar el tractament dels junts de treball entre tongades, ni en caixetins d'ancoratge.
En la fabricació de prefabricats s'emprarà desencofrant especial per motlles metàl·lics.
1.1.1.1.3.
Tipus.
Els formigons es classificaran, per la seva utilització en les diverses classes d'obra, d'acord amb la
resistència característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres (15 cm)
de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'alçada, establint-se els tipus de formigó que s'indiquen en la
taula següent:
TIPUS
fck
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HA - 25
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(N/mm2)
1.1.1.1.4.
Dosificació.
La dosificació dels materials que composen el formigó es realitzarà per pes, tenint en compte la seva
missió posterior, havent d'ésser en tot cas acceptada pel Director d’Obra.
La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de cent setanta-cinc (175) quilograms pels formigons
en massa i de tres-cents (300) quilograms pels formigons armats.
En cas de formigons que hagin de realitzar una funció d’impermeabilitat i l’alçada d’aigua sigui superior a
cinc (5) metres de columna d’aigua, la dosificació mínima de ciment per metre cúbic de formigó serà de
tres-cents cinquanta (350) quilograms.
En la dosificació d'aigua es tindrà en compte la quantitat d'humitat dels àrids per efectuar la correcció
adequada.
1.1.1.1.5.
Consistència.
La docilitat del formigó serà la necessària per a què, amb els mètodes previstos de posada en obra i
compactació, aquest embolcalli les armadures sense solució de continuïtat i ompli els encofrats sense que
es produeixin fluixers. La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva consistència segons la
Norma UNE 83313.
Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d'Abrams seran els que figuren
en la següent taula:
CONSISTÈNCIA
Seca
Plàstica
Tova
Fluida

ASSENTAMENT
0 - 2 cm
3 - 5 cm
6 - 9 cm
10 - 15 cm

TOLERÀNCIA
0 cm
 1 cm
 1 cm
 2 cm

La consistència del formigó serà la més seca possible, compatible aquesta amb els mètodes de posada
en obra, compactació, impermeabilitat, compacitat i acabat que s’adoptin i estableixin.
Els formigons tindran preferentment una consistència com a màxim tova en els formigons posats a obra, i
fluida, per l’addició d’un superplastificant, en els formigons de les peces prefabricades, podent-se reduir a
criteri del Director d’Obra en funció de la compacitat i impermeabilitat obtinguda en els formigons
executats.
La consistència del formigó exigida en cada cas es podrà aconseguir mitjançant l’ús restrictiu i molt acurat
d’additius que prèviament hauran de ser aprovats pel Director d’Obra, complint tot allò que se’ls exigeix en
aquest Plec i en les normes d’aplicació dels subministradors.
En aquests casos, als resultats de la mesura de la consistència segons la Norma UNE 83313, se’ls hi
aplicaran els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen quan no s’utilitzen additius, a
excepció feta dels superfluidificants. En aquest cas, l’addició del superfluidificant es realitzarà a obra,
després de comprovar la consistència del formigó.
Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual en quant a fórmula
de treball emprada, tipus i quantitat de ciment, consistència i resistència.
1.1.1.1.6.
Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball.
La posada en marxa del formigó no s'haurà d'iniciar fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva corresponent
fórmula de treball.
La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Pòrtland a utilitzar, la tipologia, classe i
granulometria dels àrids, el gruix màxim de l’àrid gros, la consistència del formigó, els continguts en pes
de ciment, àrid fi, àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic de barreja, i la marca, tipus, quantitat i
dosificació en pes de ciment dels additius emprats. Sobre les dosificacions ordenades, les toleràncies
admissibles seran les següents:
 L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment.
 El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d'àrids.
 L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua.

El Contractista presentarà sempre, i degudament avalada pels assaigs previs, la fórmula de treball
proposada. Si el Director d’Obra no tingués experiència prèvia sobre la bondat de la mateixa, ordenarà la
realització dels corresponents assaigs. Els resultats d'aquests seran condicionants de l'acceptació de la
fórmula proposada.
La fórmula que finalment s’esculli pels formigons en contacte amb aigua haurà de tenir en compte els
següents punts:
 El tipus de ciment Pòrtland a utilitzar respondrà a les especificacions d’aquest plec.
 Les sorres seran preferentment de riu i només podran ser d'una altra procedència si així ho accepta el
Director d’Obra.
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 El gruix màxim d'àrid serà de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigua tindran un gruix
màxim d’àrid de 12 mm per tal d’augmentar la dosificació de ciment i la seva impermeabilitat. Solament en
casos justificats el Director d’Obra podrà modificar aquesta prescripció, augmentant-ho com a màxim fins
a 20 mm. En particular, el formigó de les peces prefabricades podrà tenir un gruix màxim d’àrid de fins a
20 mm si la fabricació d’aquestes és molt acurada, aconseguint-se una gran compacitat del formigó tant
per la fórmula de treball com per la vibració realitzada, sense presentar coqueres ni defectes superficials.
 La consistència del formigó serà com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, per
l’addició de superfluidificant, en els formigons de prefabricats, ajustant-se en tot cas segons els medis de
col·locació a obra. Les consistències han d’estar prèviament aprovades pel Director d’Obra.
 El contingut mínim de ciment serà de 175 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 kg/m3 en els
formigons armats.
 La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55, no podent-se superar la relació 0,55 a menys que així
ho decideixi expressament el Director d'Obra.
 Com a referència inicial en formigons col·locats a obra es disposarà un 55% de sorres rentades sobre
el pes total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor de 2 mm. i un 40% entre 2 i 6 mm.
 La resistència característica del formigó serà fck > 25 N/mm2 en formigó col·locat a obra.
 Es podrà recórrer a l'addició de productes airejants per tal d'aconseguir una bona treballabilitat del
formigó, mantenint l'aire incorporat entre un 3,5 i un 5,5%. Es farà ús preferentment de productes derivats
de resina de pi tipus VINSOL o similar.
 En les peces prefabricades es podrà emprar superfluidificant a base de melamines sintètiques.
8.2.3.2
Execució
1.1.1.1.7.
Formigó de neteja.
Prèviament a la col·locació de les armadures en fons de fonamentació, sabates, lloses i soleres, es
recobrirà el terreny amb una capa de formigó de resistència característica 15 N/mm2 en un gruix de 5 cm.
com a mínim, col·locant-se separadors entre aquesta capa i l'armadura corresponent.
Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s’allisarà la seva superfície.
1.1.1.1.8.
Posada en obra.
Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1h) entre la fabricació del formigó i la seva
posada en obra i compactació. El Director de l'Obra, podrà modificar aquest termini si s’empren
conglomerants o addicions especials, podent augmentar-ho, a més, quan s'adoptin les mesures
necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin favorables condicions d'humitat i
temperatura. En cap cas, es tolerarà la col·locació en obra d'embulls que acusin un principi d’enduriment,
segregació o dessecació.
No es permès l'entrada de cubes formigoneres al fons de l'excavació del canal, i menys quan s’hagi
executat la base drenant.
No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'alçades superiors a un metre i mig (1,50 m) quedant
prohibit el llençar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastells, o fer-lo avançar més d'un metre
(1 m) dintre dels encofrats.
Tampoc es permetrà l'ús de canaletes i trompes pel transport i abocament del formigó, llevat que
l'Enginyer Director ho autoritzi, expressament, en casos particulars.
La col·locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que l'extrem de la màniga no estigui situat
a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació, que el volum del formigó llançat en cada descàrrega sigui
superior a dos-cents litres (200 l.), que s'elimini tot l’excés de rebot del material, i que el raig no es
dirigeixi directament sobre les armadures.
A l'hora d'abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les armadures quedin perfectament
embolicades, posant-hi cura especialment als llocs on es reuneixi gran quantitat d'acer i procurant que es
mantinguin els recobriments i separacions de les armadures.
En lloses, l’estesa del formigó s'executarà de forma que l'avançament es realitzi en tot el seu gruix.
En pilars, el formigonat s'efectuarà de forma que la seva velocitat no sigui superior a dos metres d'alçada
per hora (2 m/h), i removent enèrgicament la massa, perquè no quedi aire pres, i vagi assentant
uniformement. Quan els pilars i elements horitzontals recolzats en ells s'executin d'un mode continu, es
deixaran transcórrer al menys, dues hores (2 h) abans de procedir a construir els indicats elements
horitzontals, a fi de què el formigó dels pilars hagi assentat definitivament.
Posada en obra sota l’aigua
Per a evitar la segregació dels materials, el formigó es col·locarà acuradament, en una taula compacta i
en la seva posició final, mitjançant trompes d'elefant, cangilons tancats de fons mòbil, o per altres mitjans
aprovats pel Director d’Obra, i no haurà de remoure's desprès de ser dipositat. Es tindrà especial cura en
mantenir l'aigua tranquil·la en el lloc de formigonat, evitant tot tipus de corrents que poguessin produir el
deslavatge de la barreja.
La col·locació del formigó es regularà de forma que es produeixin superfícies aproximadament
horitzontals.
Quan s'emprin trompes d'elefant, aquestes es rebliran de forma que no es produeixi el desvalatge del
formigó. L'extrem de càrrega estarà, en tot moment, submergit totalment en el formigó, i el tub final haurà
de contenir una quantitat suficient de barreja per a evitar l'entrada d'aigua.
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Quan el formigó es col·loqui per mitjà de cangilons de fons mòbil, aquests es baixaran gradual i
acuradament recolzant-se sobre el terreny de fonamentació o sobre el formigó ja col·locat. Desprès
s'aixecaran lentament durant el recorregut de descàrrega, a fi de mantenir, tant com es pugui, l'aigua
sense agitacions en el punt de formigonat, i d'evitar la segregació i deslavatge de la barreja.
1.1.1.1.9.
Compactació.
La compactació dels formigons s'executarà amb vibradors, amb la intensitat suficient per aconseguir un
formigó compacte i impermeable, sense defectes superficials i amb un acabat de qualitat.
De la compactació es tindrà cura especialment en els paraments i cantonades de l'encofrat, eliminant la
possibilitat d’existència de buits i reflux del formigó.
Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense que es
produeixin segregacions locals.
Si s'empren vibradors de superfícies, s'aplicaran movent-los lentament, de forma que la superfície del
formigó quedi totalment humida.
Si s'empren vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma que la seva
punta penetri en la tongada subjacent, i retirar-se també verticalment, sense desplaçar-los
transversalment mentre siguin submergits al formigó. L'agulla s’introduirà i retirarà lentament, i a velocitat
constant, recomanant-se, a aquest efecte, que no es superin els deu centímetres per segon (10 cm/s).
La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a setanta-cinc centímetres (75 cm.) i
serà l'adequada per a produir en tota la superfície de massa vibrada una humectació brillant, sent
preferible vibrar en molts punts per poc temps, a vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduirà el
vibrador a menys de deu centímetres (10 cm.) de la paret de l'encofrat.
Si s'aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no s’introduirà a menys de
metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa.
S'autoritzarà l'ús de vibradors fermament ancorats als motlles.
Si s'avaria un o més dels vibradors emprats, i no es pot substituir immediatament, es reduirà el ritme del
formigonat, i/o el Contractista procedirà a una compactació per piconament suficient per acabar l'element
que s'estigui formigonant no podent-se iniciar el formigonat d'altres elements mentre no s'hagin reparat o
substituït els vibradors avariats.
Si s'empren vibradors interns, haurà de donar-se la darrera passada de forma que l'agulla no toqui les
armadures.
1.1.1.1.10.
Curat.
Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà al formigó a un procés de curat per reg, que es
perllongarà al llarg del termini que a l'efecte fixi el Director de l'Obra, segons el tipus de ciment emprat i
les condicions climatològiques del lloc.
El curat es perllongarà fins que el formigó hagi adquirit un setanta per cent (70%) de la resistència
característica fixada al projecte.
El termini mínim de curat es fixa en set (7) dies.
En qualsevol cas, haurà de mantenir-se la humitat del formigó, i evitar-se totes les causes externes, com
sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la fissuració de l'element formigonat. Una vegada
endurit el formigó, es podran mantenir humides les superfícies mitjançant arpilleres, estores de palla o
altres teixits anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, que s’hauran de regar freqüentment.
Aquests terminis, prescrits com a mínims, hauran d'augmentar-se en un cinquanta per cent (50%) en
temps sec, o quan les superfícies hagin d'estar en contacte amb aigües o infiltracions agressives.
L'enduriment per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superfície mitjançant recobriments
plàstics o altre tractament especial sempre que aquests mètodes ofereixin les garanties necessàries per a
evitar la manca d'aigua lliure en el formigó durant el primer període d'enduriment.
Quan per l'enduriment s'utilitzin productes filmògens, les superfícies del formigó es recobriran, per
polvorització, amb un producte que compleixi les condicions estipulades en el present Plec. L'aplicació
d’aquests productes s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida la superfície, abans del primer
enduriment del formigó.
Al procedir al desencofrat, es recobriran també, per polvorització del producte d'enduriment i les
superfícies que hagin de quedar ocultes.
En el cas d'utilitzar la calor com agent accelerador de l'enduriment, el Director de l'Obra haurà d'aprovar el
procediment que es vagi a emprar, sent aconsellable que la temperatura no sobrepassi els vuitanta graus
centígrads (80° C), i que la velocitat d’escalfament no excedeixi de vint graus centígrads per hora (20°
C/h).
Si la intensitat de la temperatura així ho requereix, el Director d’Obra podrà exigir la col·locació de
proteccions suplementàries que proporcionin el correcte aïllament tèrmic.
1.1.1.1.11.
Toleràncies.
La màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els paraments plans, mesurats respecte d'una regla
de tres metres (3 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció, serà la següent:
 Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm).
 Superfícies ocultes: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm).
 Soleres: tres mil·límetres (3 mm).
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Les toleràncies dels paraments curvilinis respecte els teòrics seran les següents:
 Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm).
 Superfícies ocultes: trenta-cinc mil·límetres (35 mm).

1.1.1.1.12.
Limitacions en l’execució.
Formigonat en temps fred
El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que dintre de les quaranta-vuit
hores (48 h) següents, la temperatura ambient pot baixar per sota dels zero graus centígrads (0° C). A
aquests efectes, el fet de què la temperatura registrada a les nou hores (9 h) del matí (hora solar) sigui
inferior a quatre graus centígrads (4° C), pot interpretar-se com a motiu suficient per a preveure que el
límit prescrit serà assolit a l'esmentat termini.
Les temperatures esmentades podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C) quan es tracti
d'elements de gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó mitjançant sacs, palla
o altres recobriments aïllants del fred, amb un gruix que pugui assegurar que l'acció de la gelada no
afectarà al formigó recent construït, i de forma que la temperatura de la seva superfície no baixi d'un grau
centígrad sota zero (-1° C).
Les prescripcions anteriors seran aplicables en cas de què s'empri ciment Pòrtland. Si s'utilitza ciment
siderúrgic o puzolànic, les temperatures esmentades hauran d'augmentar-se en cinc graus centígrads (5°
C).
Amb formigons en massa amb ciment Pòrtland, els límits de temperatures fixats als dos primers paràgrafs
d'aquest article podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C), si s'utilitza una addició que porti clorur
càlcic. Sempre i en tot cas, la utilització d'additius anticongelants haurà de ser autoritzada pel Director
d’Obra.
En els casos que, per absoluta necessitat, i prèvia autorització del Director d’Obra, es formigoni a
temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, s'adoptaran les mesures necessàries perquè durant
l’adormiment i enduriment del formigó no es produeixen deterioraments locals en els elements
corresponents, ni descensos permanents en les seves característiques.
Si no pot garantir-se l'eficàcia de les mesures adoptades per a evitar que la gelada afecti al formigó, es
realitzaran els assaigs necessaris per a comprovar les resistències assolides, prenent-se, en el seu cas,
les precaucions que dicti el Director de l'Obra.
La temperatura de la massa de formigó, en l’abocament, no serà inferior a cinc graus centígrads (5° C).
Es prohibeix abocar el formigó quan els armats, motlles, encofrats, etc. tinguin una temperatura inferior a
zero graus centígrads (0° C).
Formigonat en temps calorós
Quan el formigonat es realitzi en temps calorós, es prendran les mesures adients a fi d’evitar una
evaporació lleugera de l’aigua en què es barregi, tanmateix mentre s’efectuï el transport com durant la
col·locació del formigó.
Una vegada aplicat el formigó, es protegirà del sol i especialment del vent per tal d’evitar el seu
dessecament.
Aquestes mesures han d’extremar-se quan hi hagi altes temperatures i vent sec simultàniament. Si resulta
impossible mantenir humida la superfície de formigó es suspendrà el formigonat.
En tot cas, es suspendrà el formigonat si la temperatura ambient és superior a quaranta graus centígrads
(40º C), llevat que s’adoptin les mesures oportunes i amb l’autorització expressa del Director de l’Obra.
Formigonat en temps de pluges
El formigonat es suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant-se les mesures
necessàries per a evitar l'entrada d'aigua a les masses de formigó fresc. Eventualment, la continuació dels
treballs, en la forma que es proposi, haurà d'ésser aprovada pel Director d’Obra.
1.1.1.1.13.
Junts
Els junts poden ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Els junts de dilatació estaran definits en els
Plànols. Els de contracció i formigonat es fixaran d’acord al Pla d’Obra i a les condicions climatològiques,
però sempre abans del formigonat i prèvia aprovació del Director de l’Obra.
Es tindrà cura que els junts derivats de les interrupcions del formigonat quedin normals a la direcció dels
màxims esforços de compressió i on els seus efectes siguin menys perjudicials.
Quan es prevegin efectes deguts a la retracció, es deixaran els junts oberts durant un temps perquè les
masses contingudes puguin deformar-se lliurement. Tot seguit, i amb el temps suficient previ al
formigonat, es raspallarà i s’humectarà la superfície del formigó endurit, saturant-lo sense entollar-lo.
Seguidament es reprendrà el formigonat, tenint especial cura de la compactació en les zones pròximes al
junt.
En junts especialment importants, es pot raspallar el formigó endurit amb morter procedent del mateix
formigó que s’utilitzi per l’execució de l’element.
En elements verticals, sobre tot suports, es trauran uns centímetres de profunditat de la capa superior del
formigó abans que hagi adormit, per evitar els efectes del reflux de la pasta que segrega l’àrid gros. S’ha
de tenir especial cura, en aquesta operació, que l’àrid gros quedi visible parcialment, però sense separar-se
de la massa de formigó.
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8.2.3.3
Control de qualitat
El Contractista controlarà la qualitat de l’aigua, àrids, ciment, additius i formigons a emprar perquè les
seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)".
Pel que fa referència al ciment, el Director d’Obra aprovarà el tipus de ciment en funció de la presència de
sulfats, la reactivitat dels àrids enfront als àlcalis del ciment i d’altres consideracions que consideri tinguin
importància en la qualitat final del formigó.
Pel que fa referència als additius, abans de començar l'obra es comprovarà en tots els casos l'efecte
d’aquests sobre les característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es realitzarà mitjançant
assaigs previs del formigó. Igualment es comprovarà amb els assaigs oportuns de laboratori, l'absència en
la composició de l'additiu de compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures.
També durant l'execució es vigilarà que el tipus i la marca de l'additiu emprat siguin els acceptats pel
Director d'Obra. El Contractista tindrà en el seu poder el Certificat del Fabricant de cada partida que
certifiqui l'acompliment dels requisits indicats en el present Plec.
Tots els formigons arribaran a l’obra perfectament identificats i documentats amb l’albarà degudament
complimentat, i on figurarà, entre altres, les següents dades:
 Designació de la central de fabricació del formigó.
 Número de sèrie de la fulla de subministrament.
 Data de lliurament.
 Nom del destinatari del formigó.
 Especificació del formigó.
 Fórmula de treball emprada.
 Tipus, classe, categoria i marca del ciment.
 Contingut de ciment.
 Gruix màxim d’àrid.
 Relació a/c.
 Consistència.
 Resistència.
 Tipus, quantitat i marca d’additius si n’hi ha.
 Procedència i quantitat de cendres si n’hi ha.
 Designació específica del lloc de subministrament.
 Quantitat de formigó.
 Hora de càrrega del camió formigonera.
 Identificació del camió.
 Hora límit d’utilització del formigó.

Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual, i el Contractista
comprovarà que efectivament totes les dades exigides hi figuren i que aquestes coincideixen amb les
característiques reals del formigó contingut en cada camió. La no coincidència de les característiques
reals amb les indicades en el full de subministrament, tenint en compte les toleràncies admissibles,
comportarà pel contractista l’obligació de rebutjar el formigó contingut en el camió en qüestió, i de
comunicar-ho al Director d’Obra.
Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un control a
nivell normal segons la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva intensitat i
els criteris d’acceptació recollits en les següents taules.
Les provetes tindran un procés de curat anàleg a l'establert en els formigons dels quals s'extreuen,
considerant-se els resultats de resistència obtinguts mitjançant aquest tipus de curat, anàlegs als
obtinguts amb el curat que s'indica a la norma UNE 83301, podent-se aplicar les decisions derivades del
control de resistència fixades en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
ASSAIGS
CONTROL DELS MATERIALS
Aigua
Substàncies dissoltes
Sulfats expressats en SO42
Hidrats de carbó
Clorurs en Cl 
Exponent d’hidrogen pH
Substàncies orgàniques solubles en èter
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7130
7131
7132
7178
7234
7235

   15 gr / l
 SO42   1 gr / l
No n´hi hauran
 Cl    6 gr / l
pH  5
   15 gr / l
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Sorra
Densitat
Contingut matèria orgànica

7082

Terrossos d’argila

7133

Partícules toves

7134

Fins que passen pel  0.080

7135

Resistència a l’atac del sulfat sòdic

7136

Resistència a l’atac del sulfat magnèsic

7136

Reactivitat potencial amb els àlcalis del
ciment
Material retingut pel  0.063 que sura en
un líquid de  = 2 gr/cm3
Friabilitat de la sorra

7137

83115

Compostos de sofre

83120

Equivalent de sorra

83131

Absorció d’aigua

83133

Anàlisi granulomètric
Humitat

7139
102 / 72

7244

1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada setmana
1 cada dia

Colordissolució  Colorpatró
més obscur)
1%
0%
6%
Wo - Wf / Wf  10 %
Wo - Wf / Wf  15 %
No n’ha de presentar
 0.5 %
IF  40
 0.4 % granulat sec
EA  75
Wf - Wo / Wf  5 %

Corba  10 % Dosificació
Ajust de l’aigua de la dosificació

Graves
Densitat
Terrossos d’argila

7133

Partícules toves

7134

Fins que passen pel
 0.080
Resistència a l’atac del sulfat sòdic

7135
7136

Resistència a l’atac del sulfat magnèsic

7136

Reactivitat potencial amb els àlcalis del
ciment
Coeficient de forma

7137
7238

Material retingut pel  0.063 que sura en
un líquid de  = 2 gr/cm3
Desgast de Los Angeles

83116

Compostos de sofre

83120

Absorció d’aigua

83133

Anàlisi granulomètric

7139

ASSAIGS

UNE /
NLT

7244

MOSTREIG
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1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada 5.000 m3
o 1 cada 6 m.
1 cada setmana

( 

 0.25 %
5%
1%
Wo - Wf / Wf  12 %
Wo - Wf / Wf  18 %
No n’ha de presentar
CF  0.15
1%
Coeficient  40
 0.4 % granulat sec
Wf - Wo / Wf  5 %
Corba  10 % Dosificació

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ
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Ciments
Resistència a
compressió

80101

1 cada 500 T

2 DIES

55 A
55
45 A
45
35 A
35
25
Principi i fi
d’adormiment

80102

1 cada 500 T

TIPUS I

55
45
35
25

Agulles de Le
Chatelier
Pèrdua al foc

80103

1 cada 500 T

80215

1 cada 500 T

Residu insoluble

80215

1 cada 500 T

Clorurs

80215

1 cada 500 T

Triòxid de sofre

80215

1 cada 500 T

(mín)
30
25
20
-13,5
---

7
DIES
(mín)
---30
-20
15

55,4
5,35
55,4
5,35
55,4
5,35
55,4
5,35
55
45
35

Després
45 ‘
60 ‘
60 ‘
60 ‘

28 DIES
(mín)
55
55
45
45
35
35
25

(màx)
--65
65
55
55
--

TIPUS I - O
Abans
12 h
12 h
12 h
12 h

Després
45 ‘
60 ‘
60 ‘
60 ‘

Abans
12 h
12 h
12 h
12 h

TIPUS I
Expansió  10
mm
PF  5 %

TIPUS I - O
Expansió  10
mm
PF  3.5 %

RI  5 %

RI 2.5 %

Cl -  0.1 %

Cl -  0.1 %

SO3  4.5 %
SO3  4.5 %
SO3  4 %

SO3  4.5 %
SO3  4.5 %
SO3  4 %

CONTROL DE L’EXECUCIÓ
Plàstica  3 a 5  Vibrat enèrgic a obra
Tova  6 a 9  Vibrat o apisonat

Dosificació
Resistència

83301
/03 /04

2 sèries 6 provetes
cada 100 m3

Consistència

83313

1 cada sèrie

Curat

fest  fck
CONSISTÈN
CIA
Seca
Plàstica
Tova
Fluida

ASSENTAMEN
T
0 - 2 cm
3 - 5 cm
6 - 9 cm
10 - 15 cm

TOLERÀNC
IA
0 cm
 1 cm
 1 cm
 2 cm

fc  0.7 fck ; T  7 dies

Els assaigs de consistència es realitzaran majoritàriament a obra i segons la norma UNE 83313, haventse de contrastar els resultats amb l’albarà corresponent, que té caràcter contractual.
La utilització d’additius, en tipus, quantitats etc., haurà d’estar aprovada pel Director d’Obra, sent de
marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat.
En el cas d’ús d’additius en el formigó, i tenint en compte tot el que s’exigeix en aquest Plec i en les
normes d’utilització dels industrials, els assaigs de consistència es realitzaran segons la mateixa norma,
aplicant-se els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen quan no s’utilitzen additius.
En el cas d’ús de superfluidificant, la consistència es mesurarà abans d’afegir-lo, operació que es
realitzarà a peu d’obra.
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En cas que es realitzi l’assaig de consistència a un camió formigonera i el resultat no estigui comprés
dintre del rang fixat en l’anterior taula, es rebutjarà aquesta. Si aquesta situació es presenta freqüentment,
el Director d’Obra ordenarà al Contractista el canvi de subministrador, sent els sobrecostos derivats
d’aquesta decisió a càrrec d’aquest.
Si la resistència estimada del formigó de les provetes corresponents no supera la resistència
característica especificada, s'extrauran directament provetes dels elements afectats, no comprometent
l'estabilitat o resistència d’aquests elements. Assajades aquestes, es calcularà la resistència característica
per mitjà de les corbes d’enduriment corresponents, tenint en compte les temperatures registrades des del
moment del formigonat. Es podran complementar aquests assaigs amb mètodes d’auscultació dinàmica i
altres suficientment sancionats per l’experiència.
En funció dels resultats d’aquests assaigs, dels estudis encarregats pel Director d’Obra, i si s’escau, dels
resultats dels assaigs estàtics de posta en càrrega, el Director d’Obra decidirà l’acceptació, reforç o
demolició dels elements en qüestió, essent totes les despeses d’aquests assaigs, estudis i proves, a
càrrec del Contractista, així com les conseqüències econòmiques i temporals derivades de qualsevol
decisió, que inclouen penalitzacions per termini o per defecte de qualitat.
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives
vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat i del
criteri més restrictiu.
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec del
Contractista.
8.2.3.4
Amidament i abonament
Els formigons s'amidaran per metres cúbics (m3) realment col·locats a obra, mesurats sobre els Plànols.
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus.
S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, transport, posada
en obra en les condicions descrites, compactació, execució de juntures i reg i curat del formigó segons les
prescripcions del Director d’Obra.
S’inclouen també els excessos de formigó derivats de sobreamples en l’execució, d’irregularitats del
terreny o de les capes granulars sobre les quals s’estenen soleres o capes de neteja, i els excessos
derivats de la falta de confinament lateral, com es el cas també de les capes de neteja.
Els preus inclouen així mateix l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les superfícies no
encofrades.
No seran d’abonament els increments derivats de la modificació per part del Director d’Obra del gruix
màxim d’àrid, tipus i quantitat de ciment i consistència del formigó per tal d’aconseguir uns formigons
d’una alta compacitat i impermeabilitat (veure article referent a l’obtenció de la fórmula de treball).
Aquestes modificacions consisteixen bàsicament en la reducció del gruix màxim d’àrid de 20 mm a 12
mm, la dosificació mínima de ciment de 175 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 kg/m3 en els
formigons armats, una relació aigua/ciment com a màxim de 0,55 i una consistència com a màxim tova en
els formigons posats a obra, i fluida en els formigons de prefabricats.
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per netejar,
enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels encofrats superiors a
les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres.
Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets amb morter
sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució.
8.2.4.
Encofrats i motlles
8.2.4.1
Definició
Es defineix com encofrat l’element destinat a emmotllar in situ els formigons i morters. Pot ser recuperable
o perdut, entenent per aquest últim el que queda embegut en el formigó.
8.2.4.2
Materials
Els materials a utilitzar pels encofrats seran acer o fusta.
8.2.4.3
Execució
1.1.1.1.14.
Generalitats.
Abans d’iniciar les operacions de formigonat, el Contractista haurà de tenir l’aprovació expressa del
Director de l’Obra de l’encofrat realitzat, sense que aquesta autorització signifiqui en cap moment eximir al
Contractista de la seva responsabilitat en quant a l'obra acabada de formigó.
S'autoritza l'ús de tècniques i tipus especials d'encofrat sancionats per la pràctica havent de justificar-se
aquelles altres que es proposin i que, per la seva novetat, així es requereixi a judici del Director de les
Obres.
Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que s’hi puguin aplicar, no podran contenir
substàncies perjudicials pel formigó.
Els encofrats s'humectaran abans de formigonar a fi d'evitar l'absorció de l'aigua continguda al formigó i es
netejaran especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar la seva neteja. Aquestes
obertures hauran d'ésser segellades abans de formigonar amb l'objectiu de què no deixin fugir les pastes
durant el formigonat.
Es obligatori l’ús de desencofrant.
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Tant els junts com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i duresa
necessàries perquè, durant el temps previst del formigonat i, especialment, sota els efectes dinàmics
produïts pel sistema de compactació que s’ha exigit o adoptat, no es produeixin esforços anormals en el
formigó, ni durant la col·locació a obra ni en el període d’enduriment. Així mateix, tampoc es produiran
moviments localitzats en els encofrats superiors a cinc mil·límetres (5 mm).
Els enllaços dels diferents elements o pannells dels motlles hauran d’ésser sòlids i senzills per tal de
facilitar el seu muntatge i desmuntatge.
Els encofrats de fons dels elements plans o rectes de més de sis metres (6 m) de llum lliure, es
disposaran amb la contrafletxa necessària per tal que, una vegada desencofrat i carregat l’element,
aquest conservi una lleugera concavitat en l’intradós.
Les superfícies interiors dels encofrats hauran d’ésser suficientment llises i uniformes a fi que els
paraments de les peces de formigó emmotllades en aquests no presentin defectes, deformacions,
ressalts ni rebaves superiors a cinc mil·límetres (5 mm) d’alçada.
Quan es realitzi l’encofrat d’elements de gran alçada i poc gruix, d’un sol cop, es preveuran en les parets
laterals dels encofrats finestres de control, les quals tindran les mides suficients per tal de permetre la
compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran en un espai vertical i horitzontal no superior
a un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada.
Les superfícies corbes s'hauran d'encofrar amb encofrats de directriu curvilínia. Les aproximacions de les
corbes amb poligonals tan sols es realitzaran amb l'autorització expressa del Director d’Obra i s’hauran de
seguir els criteris que aquest fixi per tal d’aconseguir la qualitat desitjada en les superfícies.
Els encofrats perduts hauran d’ésser suficientment hermètics per tal que no penetri en el seu interior la
lletada de ciment. Es subjectaran adequadament als encofrats exteriors amb la finalitat que no es moguin
durant la col·locació i compactació del formigó. Es tindrà especial cura de què no nedin en l’interior de la
massa de formigó fresc.
El Contractista adoptarà les mesures necessàries a fi que les arestes vives del formigonat estiguin ben
realitzades col·locant si és necessari angulars metàl·lics en les arestes exteriors dels encofrats, o utilitzant
un sistema igualment eficaç. El Director de l’Obra podrà autoritzar, si o creu adient, la utilització de
matavius per aplanar aquestes arestes. No es permetran imperfeccions superiors a 5 mil·límetres (5 mm)
en les línies de les arestes.
En cas d’elements que hagin de garantir l’estanqueïtat (especialment, els elements del dipòsit), no estarà
permès l’ús d’encofrats que per motius de muntatge deixin forats als elements finalitzats. En cas de que
s’utilitzin, s’hauran de segellar convenientment aquests forats amb productes impermeabilitzants que
comptin amb el vist-i-plau del Director de l’Obra.
Els productes que s’utilitzin a fi de facilitar el desencofrat o desemmotllat hauran de complir amb
l'especificat en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" i estar aprovats pel Director de l’Obra. Com
a norma general, s’utilitzaran vernissos antiadherents formats per silicones, o preparats amb olis solubles
amb aigua o grassa diluïda, defugint en tot cas de l’ús de gas-oil, grassa corrent, o qualsevol altre
producte anàleg. Durant la seva aplicació s’hauran d’evitar escorrenties en les superfícies verticals o
inclinades dels motlles o encofrats. Així mateix, tots aquests productes no impediran la posterior
col·locació del revestiment ni la possible execució de juntures de formigonat, i particularment quan es
tracti d’elements que després hagin d’unir-se entre ells.
1.1.1.1.15.
Motlles.
Els motlles que han estat utilitzats i que serviran per fabricar més elements, seran degudament rectificats i
netejats.
Els motlles hauran de permetre l’evacuació de l’aire intern quan es formigoni. Per aquest motiu, en
determinades ocasions serà necessari preveure respiralls.
En cas de què les peces es fabriquin en sèrie, quan els motlles corresponents a cada tongada siguin
independents, hauran d’estar perfectament subjectes i travats entre ells, a fi d’evitar moviments relatius
durant la fabricació, els quals poguessin modificar els recobriments de les armadures actives, i com a
conseqüència les característiques resistents de les peces fabricades en aquests motlles.
En cas que els motlles hagin patit danys, deformacions, etc., i com a conseqüència hagin variat les seves
característiques geomètriques respecte a les originals, no podran forçar-se a recuperar la seva forma
correcta.
1.1.1.1.16.
Encofrats de fusta.
Els junts entre els diferents taulons hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del
formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat; a tal fi es podrà autoritzar l’ús d’un
segellat adequat.
En el cas de formigons vistos, l'encofrat serà de fusta, ribotada, encadellada i regruixada. La fusta estarà
exempta d'esquerdes, ranures, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa o textura.
Contindrà el menor número possible de nusos, i en cas d'existir el diàmetre d’aquests serà inferior a la
setena part (1/7) de la menor dimensió del post. Les fibres de la fusta seran rectes i no regirades,
paral·leles a la major dimensió de la peça.
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1.1.1.1.17.
Encofrats i motlles per formigó pretensat.
En el cas d’obres de formigó pretensat, es tindrà especial cura en la rigidesa dels encofrats en les zones
d’ancoratge, per tal que els eixos dels tensors siguin exactament normals als ancoratges. Es comprovarà
que els encofrats i motlles accepten les deformacions de les peces que en ells es formigonin i resisteixen
adequadament la redistribució de càrregues que s’origina durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l’esforç de pretensat al formigó. Especialment, els encofrats i motlles han de permetre, sense
impediments, l’escurçament dels elements que en ells es fabriquin.
Quan un dintell té una juntura vertical de construcció, com el que es produeix en un tauler continu que es
construeixi per parts o mitjançant voladissos successius, el tancament frontal d’aquesta es realitzarà per
mitjà d’un encofrat que tingui tots els forats necessaris per posar-hi les armadures passives i les beines de
pretensat.
1.1.1.1.18.
Desencofrat.
El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida la resistència mínima necessària pel
formigó. En qualsevol cas serà el Director de l'Obra qui fixi el temps de desencofrat en funció de la
tipologia del formigó a desencofrar.
El desencofrat dels costers verticals dels elements que tinguin poc gruix, podrà efectuar-se passats tres
dies (3 d) després del formigonat de la peça, llevat que durant aquest període s’hagin produït
temperatures molt baixes o altres causes, suficients com per alterar el procés normal d’enduriment del
formigó. Els costers verticals d’elements de molt gruix o els horitzontals s’hauran de retirar abans dels set
dies (7 d) amb les mateixes condicions esmentades anteriorment.
El Director de l’Obra podrà reduir els terminis anteriors a dos dies (2 d) o 4 dies (4 d) respectivament,
quan el tipus de ciment emprat proporcioni un enduriment prou ràpid.
El desencofrat s’haurà de dur a terme el més aviat possible, sense que això suposi un perill per formigonat
i amb la finalitat d’iniciar tot seguit les operacions de curat.
En el cas d’obres de formigó pretensat, es retiraran els costers dels encofrats abans de l’operació de tesat
i, en general qualssevol elements d’aquests que no sigui subjector de l’estructura, a fi de què els esforços
de pretensat actuïn mínimament coaccionats.
Els filferros, barres d’acer i ancoratges de l’encofrat que hagin quedat fixats al formigó, es tallaran arran
del parament i es protegiran i segellaran amb un morter sense retracció.
8.2.4.4
Amidament i Abonament
Els encofrats i motlles s’amidaran per metres quadrats (m2) de superfície de formigó realment encofrada
mesurada en les plànols.
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus
Aquesta unitat serà d’abonament sempre que en la justificació del preu o en la seva descripció no figuri
explícitament que l’encofrat està inclòs en el preu del formigó.
Els preus inclouen l'encofrat i desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització dels forats deixats al
formigó per a la subjecció dels pannells, i tots els medis auxiliars necessaris per a la correcta execució de
les obres com ara, maquinària auxiliar, desencofrant, separadors, líquid de curat, etc...
Els forjats es consideraran encofrats per la part inferior i costats laterals, i les bigues pels seus laterals i
fons.
Les cintres tan sols seran d’abonament si així s’especifica en el projecte i si així es reflecteix en el
pressupost. En cas contrari es consideraran incloses en el preu de l’encofrat.
Els preus inclouen així mateix, l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les superfícies no
encofrades.
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per netejar,
enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels encofrats superiors a
les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres.
Tampoc serà d’abonament el segellat de forats produïts pels elements de muntatge sobre superfícies
finalitzades vistes (segons decisió del Director de l’Obra) o que hagin de garantir l’estanqueïtat.
Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets amb morter
sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució.
8.3.
Obres de conducció amb canonades.
8.3.1.
Generalitats
8.3.1.1
Definició
En el context del present capítol, es defineix com a canonada el conducte constituït per tubs comercials o
prefabricats, convenientment units entre sí, incloses les unions, colzes, derivacions, reduccions, vàlvules i
quants accessoris s’instal·lin en aquesta.
Tampoc són objecte d’aquest article les obres preliminars, les excavacions d’explanació, les excavacions
soterrànies, les excavacions en rasa, la reposició dels paviments, els massissos de recolzament o
d’ancoratge i les obres complementàries com ara pous de registre, pericons, etc.
Unions. Procediments i dispositius per a enllaçar els tubs entre sí de forma fixa (unió soldada o unió per
encolat) o desmuntable (junts elàstics, junts rígids).
Llit. Capa de formigó o material granular sobre la que es recolza directament la canonada.
Bressol. Llit de formigó amb un arc de recolzament corresponent a un angle de noranta a cent vint graus
(90º a 120º) en el centre de la canonada. També recolzament de forma cilíndrica excavat en el terreny.
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8.3.1.2
Classificació
Segons els materials de que estiguin formats els tubs, les canonades es classifiquen en:
 Canonada de formigó en massa.
 Canonada de formigó armat o pre-tesat sense camisa de xapa.
 Canonada de formigó armat o pre-tesat amb camisa de xapa.
 Canonada d’amiant-ciment.
 Canonada de plàstic.
 Canonada de fosa.
 Canonada d’acer.

Segons la resistència a la pressió hidràulica interior les canonades es classifiquen en:
 Canonades de pressió o en càrrega.
 Canonades sense pressió o en règim de làmina lliure.

Segons la seva instal·lació les canonades es classifiquen en:
 Canonades a l’aire.
 A l’intempèrie.
 En recintes tancats (en galeries, en edificis, etc.).
 Canonades soterrades.
 En rasa estreta:
 En rasa ampla.
 En rasa terraplenada.
 Sota terraplè.
 Canonades subaquàtiques.

8.3.1.3
Materials
1.1.1.1.19.
Tubs.
Els tubs compliran les prescripcions establertes en els apartats corresponents del present plec.
En la selecció del material dels tubs i la classe d’aquests s’haurà de tenir en compte, a més de la durada
de la seva vida útil, els següents factors:
A)
Accions mecàniques, individualment i en les seves combinacions més desfavorables.
 Pes propi del tub.
 Pes del fluid a transportar.
 Càrregues verticals del reblert, en canonades soterrades.
 Càrregues concentrades, especialment del trànsit, en canonades soterrades.
 Pressió hidràulica interior: Màxima pressió interior de servei, incrementada en la sobrepressió per cop
d’ariet calculada, o estimada, en tant per cent de l’anterior; o, si fos més gran, la pressió hidrostàtica
màxima possible.
 Depressió interior, per buidatge brusc de la canonada.
 Pressió exterior uniforme: en canonades soterrades sota el nivell freàtic i en canonades
subaquàtiques.
 Reaccions de recolzament, en canonades amb recolzaments aïllats.
 Assentaments diferencials, en canonades soterrades.
 Esforços longitudinals, d’origen tèrmic i/o mecànic.
B) Accions físico-químiques.
 Atac químic del fluent. Aigües naturals agressives, de baix pH o que continguin sals dissoltes, aigües
residuals de poblacions i residuals industrials.
 Agents meteorològics. Radiació solar ultraviolada en tubs de plàstic, insolació, temperatures
extremes.
 Temperatura del fluent, especialment en tubs de plàstic.
 Potencial agressivitat del terreny i/o de l’aigua freàtica, en canonades soterrades.
 Envelliment autogen del material polimèric, en canonades de plàstic. En funció del temps, de la
temperatura i de l’estat tensional permanent del material dels tubs; especialment la disminució progressiva
de la seva resistència mecànica i del mòdul elàstic.
C)
Altres factors.
 En canonada a l’exterior: Conservació de la protecció superficial, conservació i reparació de junts i
dispositius de recolzament, i possibles desperfectes per actes de vandalisme.
 En canonades soterrades: Conseqüències de possibles avaries, mitjans de revisió i conseqüències de
les aturades i cost de les reparacions. Protecció anticorrosiva de les canonades metàl·liques amb pintures
o amb protecció catòdica.
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En tot cas s’haurà de comprovar l’aptitud dels tubs i de les seves unions o junts, per assegurar el seu bon
comportament davant els factors assenyalats anteriorment. Aquesta comprovació es farà per a cadascun
dels trams de canonada sotmesos a diferents condicions de servei i d’instal·lació, considerant les accions
independentment, així com, en la seva combinació possible més desfavorable.
En els casos de canonades soterrades serà obligatòria la comprovació mecànica dels tubs davant les
càrregues ovalitzants, suposada la canonada buida. No es sobrepassaran les tensions de treball ni les
deformacions d’ovalització admissibles, segons sigui el tipus de material i les condicions de servei. Quan
es tracti de material polimèric es tindran en compte les resistències i el mòdul de deformabilitat
corresponents al final de la vida útil exigida en el Projecte, en funció del temps, de la temperatura del
fluent i de la tensió a que estigui sotmès el material del tub de manera permanent.
En els casos de canonades sotmeses a pressió exterior uniforme, com ara les canonades soterrades sota
el nivell freàtic i les subaquàtiques, s’haurà de comprovar que no existeix risc de col·lapse o pandeig
transversal dels tubs. El coeficient de seguretat al pandeig no serà inferior a dos (2), en cap cas.
Els mètodes de càlcul que s’emprin seran els adequats a la classe del material dels tubs i hauran de ser
avalats per l’experiència.
1.1.1.1.20.
Unions.
Els tipus d’unions seran els definits en els Plànols i en el present Plec.
El Contractista estarà obligat a presentar plànols de detall dels junts i també especificarà les
característiques dels materials i elements que la formen i les instruccions de muntatge.
El Contractista presentarà els certificats dels assaigs i proves realitzats pel fabricant que garanteixin
l’eficiència del junt o unió proposta.
L’aprovació pel Director del tipus d’unió proposta es considerarà provisional, a reserva del resultat de les
proves per trams de la canonada instal·lada.
Les unions hauran de complir les següents condicions:
 Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència dels tubs.
 No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
 Durabilitat dels elements que la componen davant les accions agressives externes i internes, segons
les circumstàncies de l’obra i duració de la vida útil exigida en el Projecte.
 Estanquitat de la unió a la pressió de prova dels tubs, establerta per la normativa vigent o pel present
Plec.
 Estanquitat de la unió contra eventuals infiltracions des de l’exterior cap a l’interior de la canonada.
Per la seva deformabilitat les unions es divideixen en rígides i elàstiques. Rígides són aquelles que
impedeixen el moviment relatiu entre els tubs acoblats entre sí. Elàstiques són aquelles que, sense perdre
la seva estanquitat, poden admetre lleugers moviments motivats per variacions dimensionals,
assentaments del recolzament i girs, sense detriment de les seves condicions resistents.
Les unions rígides podran realitzar-se per soldadura, mitjançant brides, junt roscat, per reblert que
endureix i es fa rígid i, en alguns casos singulars, mitjançant encolat amb adhesius.
Els junts elàstics s’executaran per mitjà d’un o varis anells d’estanquitat, de cautxú natural o sintètic,
allotjats en caixes anulars conformades en l’interior de la capa o del maniguet segons es tracti de tubs
llisos amb unió de maniguet o de tubs amb embocadura, en les d’unions per endoll.
Els anells elàstics hauran de ser fabricats amb materials durables i resistents químicament al possible
atac del fluent.
1.1.1.1.21.
Peces especials.
Les peces especials que formen els colzes, derivacions i reduccions de les canonades compliran les
mateixes condicions exigides per als tubs i seran sotmeses a les mateixes proves i assaigs que aquests.
1.1.1.1.22.
Equips hidromecànics.
Els equips hidromecànics intercalats entre els tubs, com ara vàlvules, ventoses i junts d’expansió
compliran les condicions exigides en aquest Plec, i hauran d’ésser col·locats en la seva posició definitiva
al efectuar la prova de la canonada instal·lada.
8.3.1.4
Execució
1.1.1.1.23.
Replanteig.
El replanteig de la canonada serà efectuat pel Contractista senyalitzant els vèrtexs, bisectrius i tangents, i
col·locant punts de referència d’alineació i de nivell cada quinze metres (15 m) com a màxim, entre cada
dos vèrtexs.
Els tubs es col·locaran en la seva posició correcta partint dels punts de referència d’alineació i de nivell,
pels mitjans que el Contractista estimi convenients, amb les següents toleràncies respecte de la seva
posició teòrica definida en els plànols:
 Màxima desviació de l’alineació en qualsevol punt:
 5 cm.
 Màxima desviació del nivell en qualsevol punt:
 Amb pendents més grans de l’1% :
 10 mm.
 Amb pendents igual o menors a l’1% :  2 mm.
1.1.1.1.24.
Pintura anticorrosiva.
Serà d’aplicació el disposat al capítol 9 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades
d’abastament d’aigua, del MOPU, en el que es descriuen:
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 Tipus de protecció exterior de canonades metàl·liques, atenent a que estiguin soterrades, en
l’atmosfera, o submergides, i a la major o menor agressivitat del medi.
 Tipus de protecció exterior de canonades a base de ciment, atenent al tipus de medi ambient que les
envolta i a la major o menor agressivitat del mateix.
 Sistemes de protecció interior de canonades metàl·liques.
 Sistemes de protecció catòdica de canonades metàl·liques soterrades, o submergides.

8.3.1.5
Proves de la canonada instal·lada
1.1.1.1.25.
Generalitats.
El Director d’Obra establirà les proves a realitzar pel Contractista una vegada muntada la canonada amb
totes les seves peces especials, connexions de servei, vàlvules, ventoses i demés accessoris. Les proves
obligatòries seran dels dos següents tipus:
 Proves de pressió.
 Proves d’estanquitat.
La finalitat de les proves de pressió és la verificació de que tant els tubs com els seus junts i els demés
accessoris de la canonada resisteixen mecànicament la pressió de treball majorada amb un determinat
coeficient multiplicador.
La finalitat de les proves d’estanquitat és la comprovació de que la pèrdua d’aigua per fuites no supera un
límit preestablert.
En determinats casos de canonades de pressió, la verificació de l’estanquitat pot fer-se durant la prova de
pressió, amidant el descens de la pressió en l’interior de la canonada. Generalment, aquest procediment
s’aplica en les canonades amb una pressió de servei més gran de 0,1 Mpa (1kp/cm2).
En canonades sense pressió o amb pressió de servei inferior a 0,1 Mpa (1 kp/cm2), és obligatori realitzar
separadament la prova d’estanquitat, després d’haver estat superada satisfactòriament la prova de
pressió.
El Contractista proporcionarà tots els mitjans que siguin necessaris per a l’execució de les proves abans
esmentades, així com el personal necessari; l’Administració podrà subministrar els manómetres o equips
medidors, si ho creu convenient, o comprovar els subministrats pel Contractista.
1.1.1.1.26.
Prova de pressió.
A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a realitzar proves parcials de pressió
interior per trams de longitud fixada pel Director. Es recomana que aquests trams tinguin una longitud
pròxima al cinc-cents metres (500 m) sempre que, en el tram escollit, la diferència de pressió entre el punt
de rasant més baixa i el punt de rasant més alta no excedeixi del deu per cent (10%) de la pressió de
prova. En canonades que no vagin a treballar a pressió, els trams de prova seran els compresos entre
pericons consecutius o punts singulars del traçat de la canonada. La prova de pressió es farà segons la
norma UNE-EN 805:2000.
La pressió de prova de les canonades Pp serà la següent:
a)
En canonada a pressió:
Pp = 1,4 Pt
On Pt = pressió de treball en el punt de major pressió del tram de la prova, inclòs el cop d’ariet.
b)
En canonada de sanejament de poblacions:
Serà d’aplicació el procediment indicat en el corresponent Plec del MOPU.
c)
En canonades sense pressió per a altres finalitats:
La pressió equivalent a la màxima altura hidrostàtica que pogués existir en cas de negament de tota la
instal·lació.
Abans de començar la prova hauran d’ésser instal·lats en la seva posició definitiva tots els accessoris de
la conducció. En les canonades soterrades la rasa haurà d’estar parcialment reblerta, però deixant els
junts descoberts.
Es començarà per omplir lentament d’aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els elements
que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament de baix a dalt, una
vegada que s’hagi comprovat que no queda aire atrapat en la conducció. A ser possible es donarà
entrada a l’aigua per la part baixa, amb la qual cosa es facilitarà l’expulsió de l’aire per la part alta. Si això
no fos possible, l’ompliment es farà encara més lentament per a evitar que quedi aire en la canonada. En
el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga, si no existís ventosa, per a expulsar l’aire i comprovar
que tot l’interior del tram objecte de la prova es troba comunicat en la forma deguda.
La bomba per a la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però, en aquest darrer cas, haurà de
ser proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per a poder regular la pressió. Es col·locarà en
el punt més baix de la canonada que s’hagi d’assajar i estarà proveïda de dos manómetres tarats per un
organisme oficial.
Els punts extrems del tram que s’hagi de prova es tancaran convenientment amb peces especials que es
fixaran fortament, per a evitar moviments d’aquestes i/o fuites d’aigua, i seran fàcilment desmuntables per
a poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les vàlvules intercalades en el tram de
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prova, d’existir, es troben totalment obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc., hauran d’estar
ancorats i les seves fàbriques executades amb la resistència deguda.
La pressió es farà pujar lentament de forma que l’increment de la mateixa no superi 0,1 Mpa (1 kp/cm2) i
minut. Una vegada obtinguda la pressió de prova s’aturarà durant trenta minuts. La prova es considerarà
satisfactòria quan durant aquest temps no s’observin fuites d’aigua i el descens de la pressió interior no
superi el valor (Pp/5)1/2. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes de la
canonada, repassant els junts, i canviant, si fos necessari, algun tub, de forma que al final s’aconsegueixi
que el descens de pressió no sobrepassi el valor abans indicat.
Donat que la pressió de prova es més gran que la màxima de treball, s’haurà de comprovar que els
massissos d’ancoratge, els colzes i altres peces especials estan dimensionats per a resistir els efectes de
la prova amb suficient marge de seguretat. En cas contrari, s’hauran de prendre les mesures
suplementàries que siguin necessàries per a que les proves no causin detriment de les condicions
d’estabilitat dels elements esmentats. Aquestes mesures podran ser estampiments, ancoratges de reforç
o d’altres.
En cas de canonades de formigó i d’amiant-ciment, prèviament a la prova de pressió, es tindrà la
canonada plena d’aigua, al menys durant vint-i-quatre hores (24 h).
1.1.1.1.27.
Prova d’estanquitat.
Després de completar satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar la d’estanquitat.
En les canonades sense pressió i en les de pressió de servei, inferior a 0,1 MPa (1 kp/cm2), i en les de
baixa pressió quan ho exigeixi el Director d’Obra.
La pèrdua es defineix com a la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada en prova
mitjançant una manxa tarada, de forma que es mantingui la pressió de prova d’estanquitat establerta,
després d’omplir la canonada d’aigua i d’expulsar l’aire.
La pressió de prova d’estanquitat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la canonada objecte
de prova.
La duració de la prova d’estanquitat serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor
donat per la fórmula:
V=kLD
on:
V = Pèrdua total en la prova, en litres.
L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres.
D = Diàmetre interior, en metres.
k = Coeficient depenent del material dels tubs.
El coeficient k que intervé en la fórmula del paràgraf anterior adoptarà els valors següents; segons el
material dels tubs:
 Fibrociment :
k = 0,35
 Formigó en massa: k = 1
 Formigó armat amb camisa de xapa: k = 0,35
 Formigó armat sense camisa de xapa: k = 0,40
 Fosa: k = 0,30
 Acer: k = 0,35
 Plàstic: k = 0,35
Qualsevol que sigui el valor de la pèrdua admissible establerta, si aquest fos sobrepassat, el Contractista,
a les seves expenses, repassarà tots els junts i tubs defectuosos. Així mateix, el Contractista estarà
obligat a reparar qualsevol fuita d’aigua detectada encara que la pèrdua total en el tram fos inferior a
l’admissible.
8.3.1.6
Amidament i abonament
La canonada s’abonarà per metres lineals (ml) de longitud, amidats sobre Plànols al llarg de l’eix,
descomptant l’espai ocupat per peces especials, vàlvules i altres equips, i per les obres complementàries
intercalades. S’establiran preus diferents segons la naturalesa i característiques del material dels tubs, del
diàmetre nominal d’aquests, així com de les seves característiques geomètriques i mecàniques.
El preu del metre de canonada instal·lada comprendrà, com a mínim:
 Tubs (excepte peces especials), incloses les proves en fàbrica.
 Junts amb tots els seus accessoris.
 Muntatge dels tubs amb les seves unions o junts, i dels equips hidromecànics intercalats o empeltats
a la canonada.
 Proves de la canonada instal·lada.

Segons el tipus de material, en el preu del metre de canonada instal·lada, a més de l’indicat en el paràgraf
anterior, estaran incloses:
 Subministrament i muntatge de peces especials (colzes, derivacions, etc.) per a tubs de PVC i PEAD.
 Els recolzaments, en canonades instal·lades a l’aire (canonades d’acer en l’interior de les
edificacions).

S’amidaran i abonaran per separat:
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Els equips hidromecànics (vàlvules, ventoses, etc.) i el seu muntatge.
Les proteccions anticorrosives localitzades.
Els sistemes de protecció catòdica.

8.3.2.

Canonades d’acer en caldereria
8.3.2.1
Tipus d’acer.
L’acer de les canonades serà de tipus A-42 B.
8.3.2.2
Tipus de protecció
S’aplicaran els següents tipus de protecció als elements d’acer de caldereria:
Programes de pintures per diàmetres   315 mm.
1.a.) Protecció interior/exterior.
- Galvanitzat.
Programa de pintures per diàmetres   315.
2.a.) Protecció interior.
- Preparació de la superfície
- Pintura epoxy de dos components amb pigments inerts.
2.b.) Protecció exterior.
2.b.1.) Soterrada
- Preparació de la superfície
- Emprimació epoxy anticorrosiva curada amb poliamida, de dos components, amb elevat contingut de
zenc.
- Pintura epoxy de capa grossa, de dos components, curada amb poliamida.
2.b.2.) Vista
- Preparació de la superfície
- Emprimació epoxy anticorrosiva, curada amb poliamida, de dos components, amb fosfat de zenc.
- Pintura epoxy de capa grossa, de dos components, curada amb poliamida.
- Pintura d’esmalt de poliuretà de dos components a base d’isocianat alifàtic.
8.3.2.3
Protecció amb galvanitzat
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la
protegeix de l'oxidació.
1.1.1.1.28.
Tipus de galvanitzat
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc fos
(galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc.
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc
dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà menció
expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa de zenc
dipositat per unitat de superfície.
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra "z",
seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada.
1.1.1.1.29.
Execució del galvanitzat
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083.
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques del
qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per
deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les
característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302.
1.1.1.1.30.
Aspecte
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en la
capa de zenc.
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà
que presenta un aspecte regular a tota la superfície.
1.1.1.1.31.
Adherència
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig
d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de
galvanitzats".
1.1.1.1.32.
Massa de zenc per unitat de superfície
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per
unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2).
1.1.1.1.33.
Continuïtat del revestiment de zenc
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment apareixerà
continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a
cinc (5) immersions.
Gruix i densitat del revestiment
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Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a,
el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres.
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre
cúbic (6,4 Kg/dm3).
Amidament i abonament
Serà d’aplicació l’apartat de “Generalitat” d’aquest plec.
8.3.2.4
Peces especials
Les peces especials a col·locar en la canonada seran d’acer galvanitzat, i hauran de complir les mateixes
especificacions que el tub d’acer galvanitzat.
Les peces especials es formigonaran exteriorment de manera que resti un tram de no menys de 10 cm
sense formigonar fins a la junta.
El gruix mínim del formigó pels ancoratges serà de 15 cm.
Les peces especials es dimensionaran en general, segons la Norma AWWA C208-83.
 Tipologia, geometria i dimensions dels colzes

El radi dels colzes de les peces especials haurà de ser igual a:
Si s’utilitza perfil tubular
R= 2,5 x 
(s/DIN 2605.N-5D)
Si s’utilitza xapa metàl·lica mecanosoldada (per a diàmetres compresos entre 315 i 600mm)
R = 2,5 x 
Fabricació
Tipologia I:   11,25º
a) 0<22,5º
2 peces/1 tall
b) 22,5<45º
3 peces/2 talls
c) 45<90º
5 peces/4 talls
Tipologia II:   15º
a) 0<30º
2 peces/1 tall
b) 30<60º
3 peces/2 talls
c) 60<90º
4 peces/3 talls
1.1.1.1.34.
Tipologia, geometria i dimensions de les tes
a) Longitud mínima del ramal principal:
  315 mm
50 mm + ext ramal principal + 50 mm
 > 315 mm
100 mm + ext ramal principal+ 100 mm
b) Longitud mínima del ramal secundari:
  315 mm
50 mm + ext ramal secundari
 > 315 mm
100 mm + ext ramal secundari
1.1.1.1.35.
Tipologia, geometria i dimensions de les reduccions
Reduccions màx  315 mm
i)Material: perfil tubular
Lmín = 2 x  s/ANSI
ii) Material: Xapa metàl·lica mecanosoldada
Recomanació:
mín  (10º...15º) ó Lmín  (3,73...5,67) x  s/AWWA C208-83
Prescripció:
 = 12,5º ó L = 4,5 x 
Longitud mínima dels trams rectes en les peces extremes:
màx  315 mm Lmín = 100 mm + L junt
mín > 315 mm Lmín =
200 mm + L junt
Aquestes longituds mínimes es prescriuen per al correcte muntatge i formigonat de les reduccions. Les
peces extremes formen part de la reducció i tenen les cares perpendiculars a l’eix de la reducció. La Ljunt
correspon a la peça que connecta amb el tub o al tram inclòs en la peça d’unió amb el tub.
8.3.2.5
Amidament i abonament
Si no s’especifica lo contrari l’amidament de les peces especials es considera inclòs dintre del
corresponent de les canonades o al d’unitat d’hidrant, per la qual cosa no serà objecte d’abonament
independent.
8.4.
Equips mecànics i hidromecànics.
8.4.1.
Instal·lacions i equips
8.4.1.1
Generalitats
L’objecte del present Capítol és la determinació de les prescripcions generals que regiran per al
subministrament, muntatge i proves de les instal·lacions i equips (elèctrics, mecànics, hidromecànics i
altres), que formen part de l’obra definitiva.
Queden excloses les instal·lacions auxiliars d’obra i equips destinats a l’execució de les obres, els quals
són de l’exclusiva competència i responsabilitat del Contractista, i no formen part de l’obra definitiva.
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Les prescripcions i recomanacions contingudes en els articles del present Capítol podran ser modificades
pel Director de l’obra quan el cas particular el requereixi.
En els casos instal·lacions en que, segons la normativa legal vigent, es requereixi la presentació d’un
projecte per a la seva aprovació i acta de posada en marxa per part d’una determinada Autoritat
competent, el Contractista estarà obligat a lliurar al Director cinc exemplars del corresponent projecte que,
complint tots els requisits reglamentaris, serveixi per a obtenir l’aprovació de dita Autoritat.
En tot cas, els equips i les instal·lacions compliran els requisits de la normativa vigent, i a més l’establert
en aquest Plec.
Els aparells, màquines, aparamenta, dispositius de mesura i protecció i quants elements constitutius de la
instal·lació o equip, que siguin fabricats a partir d’un prototipus adequadament projectat, construït, provat i
homologat, no precisaran de més descripció i informació que la facilitada i garantida pel fabricant, sempre
que aquest sigui de reconeguda solvència tècnica. No obstant, el Contractista serà l’únic responsable
davant l’Administració de la idoneïtat i qualitat d’aquests elements.
Tota la informació tècnica, plànols, prescripcions, instruccions i demés documents que el Contractista hagi
de facilitar, serà lliurada al Director en les dates assenyalades en el Programa de Treballs. El número
d’exemplars o còpies serà el que determini el Director d’Obra.
El Contractista estarà obligat a lliurar al Director, per a la seva aprovació, els plànols que siguin necessaris
per a complementar la informació continguda en els Plànols del Projecte, tant per a la fabricació en taller
com per al muntatge i proves, així com els plànols de detall necessaris per a definir el recolzament,
encastament o subjecció dels equips i instal·lacions a l’obra de fàbrica o al terreny, amb indicació dels
esforços transmesos.
Els plànols seran dels següents tipus:
Plànols de taller, si fossin exigits pel Director.
Plànols de les fonamentacions, recolzament o subjecció a l’obra de fàbrica o al terreny, amb indicació de
les accions estàtiques i dinàmiques màximes que la màquina o equip pot transmetre, i de la resistència
característica exigida als formigons de la fonamentació o recolzament.
Plànols de muntatge. Amb indicació de les fases i maniobres principals de muntatge, els mitjans auxiliars
previstos i les accions d’aquests sobre les estructures ja construïdes a l’obra.
Plànols de les proves. Amb indicació dels elements o construccions auxiliars, balasts, taponaments i
altres dispositius provisionals que siguin necessaris per a efectuar les proves en obra.
Els plànols que afecten a l’execució de l’obra civil i els de detall de les peces fixes i ancoratge de
màquines hauran de ser sotmesos a l’aprovació del Director. Aquest comprovarà que no existeix
contraindicació respecte de les hipòtesis del Projecte, especialment en quant a limitacions de càrrega i
característiques geomètriques, mecàniques i funcionals dels elements estructurals on es fonamenten,
recolzen o allotgen els equips o instal·lacions.
Qualsevol modificació, durant la confecció del projecte, la fabricació i muntatge dels equips i/o l’execució
de les instal·lacions, que sigui necessària o que el Contractista o el fabricant consideri convenient
introduir, haurà de ser proposta al Director amb l’antelació suficient perquè no es produeixin retards en
l’execució de les obres. El Director podrà admetre la modificació, sempre que sigui necessària, no origini
menyscabament de la resta de l’obra o suposi una millora que no impliqui augment dels preus del
Contracte.
Com a part de la informació que el Contractista estarà obligat a lliurar al Director, a més dels plànols,
estarà la següent:
a)
Prescripcions tècniques complementàries o modificatives de les establertes en el Plec del Projecte
o en el Plec annex al Plec de Bases del Concurs.
b)
Prescripcions pel muntatge.
c)
Instruccions per a les proves en obra.
d)
Instruccions d’operació dels equips.
e)
Instruccions i manuals de manteniment i conservació dels equips i instal·lacions.
f)
Prescripcions tècniques i condicions de lliurament al Contractista de tots els equips i demés unitats
que aquest hagi encarregat a tercers o es proposi adquirir en el mercat.
8.4.1.2
Estudi d’execució i programa de treballs
L’estudi d’Execució que el Contractista estarà obligat a redactar i sotmetre a l’aprovació del Director
inclourà, al menys, el següent:
1.1.1.1.36.
Projecte.
Dades de projecte facilitats per l’Administració en el Concurs i els lliurats pel Director.
Descripció de la instal·lació o de les característiques de l’equip.
Mitjans de que es disposa per a la confecció del projecte.
Relació de plànols.
Relació de documents tècnics, prescripcions, instruccions i manuals.
1.1.1.1.37.
Fabricació.
Procedència i classe, referida a norma, dels materials a emprar.
Procedència dels equips, aparells, màquines i demés elements d’adquisició en el mercat, indicant nom del
fabricant, marca, model o tipus, característiques principals i condicions de lliurament.

1608_Plec de prescripcions tècniques.doc

PC-47

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Mètodes no convencionals de fabricació en taller que es preveu aplicar.
Pautes de control de qualitat dels materials i equips adquirits en el mercat i/o subministrats per tercers i
els de fabricació pròpia.
Prescripcions per a les proves en taller.
1.1.1.1.38.
Transport i enmagatzament.
Itineraris o rutes, i mitjans de transport fins a l’obra.
Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega.
Magatzems i llocs d’aplec a construir pel Contractista en l’obra. Plànols i sistemes de condicionament
ambiental dels magatzems.
1.1.1.1.39.
Muntatge.
Descripció de les diferents fases i procediments de muntatge de l’equip o d’execució de la instal·lació.
Maquinària i mitjans auxiliars per al muntatge.
Treballs i subministres de tercers per al muntatge.
1.1.1.1.40.
Pla de proves d’obra.
Descripció de les proves a realitzar en obra.
Criteris d’acceptació o rebuig.
Provisions per a efectuar eventuals correccions o substitucions de l’obra defectuosa.
A partir de les dades de l’Estudi d’Execució, el Contractista confeccionarà un Programa de Treballs en el
que inclourà un Cronograma amb les activitats de: projecte, lliurament de plànols al Director, terminis de
subministrament de materials i de lliurament dels equips fabricats per tercers o adquirits en el mercat,
temps de la fabricació pròpia del Contractista, els de muntatge en les seves diverses fases, temps de
l’obra civil intercalada, així com els temps de realització de les proves en obra.
El Programa de Treballs haurà d’estar en concordança amb el Programa de Treballs General de l’Obra.
8.4.1.3
Fabricació
La fabricació en taller dels elements de la instal·lació o del equip es realitzarà d’acord amb l’establert a
l’Estudi d’Execució i en els Plànols aprovats.
Els aparells, dispositius i accessoris subministrats per tercers seran els adequats a la funció que hagin de
realitzar; seran acoblats als elements construïts en taller seguint les instruccions dels seus respectius
fabricants.
Els mètodes d’execució en taller podran ser els que el Contractista o fabricant determini, sempre i quan
compleixin l’establert en el Plec.
El Contractista o fabricant estarà obligat a exercir el seu propi control de qualitat o control de producció,
dels materials i de la fabricació, segons les pautes indicades a l’Estudi d’Execució aprovat, les quals
compliran l’establert en els articles corresponents d’aquest Plec.
8.4.1.4
Transport i enmagatzament
El transport i l’emmagatzament o aplec de tots els materials que constitueixen el subministrament serà de
compte i risc del Contractista, havent aquest de comunicar al Director els itineraris i mitjans de transport
que prevegi utilitzar. També notificarà les dates d’enviament de les diferents partides, seguint un pla
d’enviaments a obra que haurà d’estar en consonància amb el Programa de Treballs aprovats pel
Director.
El Contractista haurà de preparar adequadament i, si fos necessari, embalar els equips per al seu
transport i manipulació. Serà responsable de qualsevol dany, deteriorament o pèrdua que pogués succeir
degut a una inadequada o defectuosa preparació o maniobra de càrrega o descàrrega, havent d’efectuar,
en aquests casos i pel seu compte, les reparacions o reposicions que foren necessàries.
S’hauran de prestar especial atenció a l’embalatge d’aquells elements que per les seves característiques
poguessin ser afectats per vibracions, cops, temperatura ambient, insolació, humitat o qualsevol altre
agent extern. Aquest elements hauran de ser eficaçment protegits a l’embalatge mitjançant la inclusió de
material amortidor i substàncies hidroscòpies en quantitat suficient.
Les peces de reposició i qualsevol altre material que hagi de ser emmagatzemat durant temps prolongat,
haurà de ser protegit i embalat, en el seu cas, de manera que pugui suportar sense deteriorament les
condicions d’aquest emmagatzemant a llarg termini. Tots els bultos seran marcats amb la seva clau
d’identificació i el pes total del seu contingut. Es marcarà un símbol que indiqui visiblement la posició
correcta de recolzament i la naturalesa fràgil del contingut, en el seu cas, adoptant per això el codi
internacional.
El Contractista haurà de construir en obra i mantenir els magatzems tancats, coberts, molls i explanades
d’aplec, així com disposar dels mitjans auxiliars i maquinària per a efectuar correctament la descàrrega,
manipulació i emmagatzemant de tots els elements que constitueixin el subministrament.
Els locals emmagatzemant d’equips o elements delicats i de les peces de reposició hauran de ser
provistos instal·lacions de ventilació, calefacció i humectació adequades per a mantenir les condicions
ambientals dintre dels límits exigits, segons les característiques del material emmagatzemat.
El Contractista realitzarà a la seva arribada a l’obra, una inspecció detallada dels equips i peces, per a
comprovar que no han estat danyats durant el transport, descàrrega i emmagatzemant.
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8.4.1.5
Muntatge
1.1.1.1.41.
Generalitats.
Sota la denominació general de muntatge s’inclouen tots els treballs a realitzar des del moment en que els
equips i elements constitutius de les instal·lacions objecte de Contracte arriben a l’obra fins a que, una
vegada col·locats en la seva situació definitiva, hagin estat provats i acceptats pel Director.
El muntatge serà realitzat, generalment, pel Contractista responsable del subministrament dels equips o
de l’execució de les instal·lacions. En el cas de ser encarregat el muntatge a cases especialistes,
aquestes actuaran com a subcontractistes, pel que l’únic responsable del muntatge davant l’Administració
serà el Contractista.
1.1.1.1.42.
Programa de muntatge.
El Contractista redactarà, i sotmetrà a l’aprovació del Director, un Programa de muntatge, amb l’antelació
que el Director indiqui, respecte de la iniciació dels treballs de muntatge. El Programa de muntatge estarà
confeccionat amb el suficient detall per al seu fàcil seguiment; descriurà les diferents etapes del muntatge
i els mitjans que el Contractista prevegi emprar.
El programa de muntatge estarà adequadament coordinat amb els programes d’execució de l’obra civil i
definirà perfectament les condicions de lliurament dels talls entre l’obra civil i el muntatge i viceversa.
1.1.1.1.43.
Ranures, caixetins, regates i forats.
Les ranures, caixetins, ancoratges i demés dispositius que fora precís motllura o col·locar en el formigó de
primera fase, seran realitzats pel Contractista de l’obra civil segons els plànols aprovats pel Director.
Tanmateix serà executada per aquest Contractista la preparació de les superfícies de ranures, caixetins i
demés buits segons l’indicat en els plànols, generalment mitjançant picat fi i posterior neteja o simplement
neteja.
Quan, per necessitats del muntatge, sigui precís efectuar regates, forats, aixanfranaments, tall
d’armadures o qualsevol altra operació que impliqui demolicions o perforacions en elements estructurals
de formigó en massa, armat o pre-tensat, o la realització de talls, entalladures o forats en una construcció
metàl·lica o la soldadura a aquesta d’elements provisionals, serà obligatòria una autorització escrita del
Director, donada puntualment o en forma d’instrucció de caràcter genèric.
1.1.1.1.44.
Peces fixes.
Totes les peces fixes a encastar en el formigó seran dissenyades i subministrades pel Contractista.
Quan el muntatge hagi de ser realitzat per un Contractista diferent del de l’obra civil i sigui precís, durant
l’execució de la mateixa, deixar col·locats en la seva posició definitiva ancoratges, plaques i demés peces
fixes de qualsevol tipus que siguin, encastades o subjectes a l’obra de fàbrica. Aquestes peces seran
lliures pel Contractista al contractista de l’obra civil, el qual haurà de col·locar-les en la seva posició
definitiva d’acord amb els Plànols de muntatge, dintre de les toleràncies que en aquest o en el Plec
figuren. Les operacions de col·locació seran executades sota la direcció, i comprovació posterior, d’un
tècnic del Contractista dels equips o instal·lacions; el qual serà responsable directe de la correcta
col·locació de les peces fixes.
1.1.1.1.45.
Formigonat de segona fase.
Llevat d’indicació diferent del Director de l’obra, el contractista de l’obra civil realitzarà el formigó de
segona fase i de les fases següents si les haguera, així com el reblert amb morter de ciment per a rebre
els ancoratges de subjecció de peces fixes i fonaments de màquines i equips en general. Quan aquest
reblert hagi de realitzar-se amb morters de polímers, amb resines o altres materials diferents del morter de
ciment, el subministrament dels materials i l’execució del treball seran efectuats pel Contractista.
En tot cas, mentre s’executa l’obra civil i es realitzen les operacions de col·locació de les peces fixes o
ancoratges dels equips, així com durant el formigonat i el reblert de caixetins i forats d’ancoratge, el
Contractista supervisarà aquestes operacions i comprovarà, una vegada finalitzades, que la situació i
dimensions de regates i caixetins són correctes i que els ancoratges i peces fixes han quedat col·locats en
la forma i posició correctes.
1.1.1.1.46.
Operacions de muntatge.
El Contractista realitzarà el muntatge d’acord amb el Programa aprovat. Per això haurà de disposar de la
maquinària, eines i demés mitjans auxiliars que siguin necessaris per al transport, manipulació, col·locació
en la posició final i ancoratge o subjecció de tots els elements que constitueixen el subministrament.
El Contractista realitzarà els replanteigs i verificarà la posició i anivellament de tot els elements muntats o
instal·lats i corregirà els errors de col·locació que superin les toleràncies admeses en els plànols, Plecs de
Prescripcions Tècniques i instruccions de muntatge aprovades. Per aquest fi el Contractista disposarà de
l’equip tècnic i dels aparells topogràfics de sensibilitat adequada que siguin necessaris.
El Contractista haurà d’assegurar-se de que els elements del subministrament restin en la seva posició
correcta durant les operacions de formigonat de segona fase i successives, si les hagués.
En el cas en que el contractista de l’obra civil sigui independent del Contractista dels equips o
instal·lacions, aquest Contractista lliurarà a aquell les instruccions que hagin d’aplicar-se. Ambdós
contractistes acordaran els mètodes de posada en obra, compactació i curat del formigó o morter de
segona fase, i de fases successives.
Les operacions de formigonat i desencofrat, i de descindrat, en el seu cas, seran inspeccionades pel
Contractista. Aquest haurà de posar en coneixement del Director qualsevol anomalia que eventualment
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succeeixi així com tot conflicte o defecte de coordinació entre obra civil i muntatge que pogués causar
menyscabament de la qualitat del muntatge; i el Director ordenarà el que consideri oportú per a resoldre
l’incident.
1.1.1.1.47.
Auxilis al muntatge.
En el cas d’existir contractes independents per a l’obra civil i per al subministrament i muntatge
instal·lacions o equips, en els documents contractuals d’ambdós contractes s’especificaran els auxilis al
muntatge que el Contractista de l’obra civil haurà de prestar, en el seu cas. Aquests auxilis podran ser els
serveis de determinades instal·lacions auxiliars o de maquinària fixa del contractista de l’obra civil tals
com, blondines, grues fixes, plans inclinats, enllumenat general i certs subministraments com energia
elèctrica, aigua i altres.
El Plec del Contracte de l’obra civil definirà, en el seu cas, els auxilis al muntatge que estarà obligat a
proporcionar l’Adjudicatari de l’obra civil, així com la seva manera d’amidament i abonament.
La prestació d’auxilis al muntatge per part del Contractista de l’obra civil no rellevarà al Contractista dels
equips o instal·lacions de cap de les seves obligacions concernents a la qualitat del muntatge.
8.4.1.6
Proves en obra
El Contractista, en presència del Director o persona en qui delegui, portarà a terme les proves en obra de
la instal·lació o equip objecte del Contracte, en la forma que indiqui el Plec i es reculli, amplíi o detalli en el
Pla de proves inclòs a l’Estudi d’Execució aprovat.
Tot element de l’equip o de la instal·lació que resultés defectuós, segons el resultat de les proves, o no
complís alguna de les prescripcions establertes, serà reparat, modificat o substituït pel Contractista, al seu
càrrec.
Per a la realització de les proves, el Contractista proveirà els mitjans que siguin necessaris, així com els
aparells i sensors per a l’amidament d’aquelles magnituds que hagin de determinar-se segons el Pla de
proves. També executarà les obres auxiliars i disposarà dels equips i mitjans auxiliars que siguin
necessaris per a realitzar les proves.
Una vegada finalitzades les proves, es redactarà un Acta a la que s’unirà l’expedient complet del
desenvolupament i resultats de les mateixes.
8.4.1.7
Amidament i abonament
1.1.1.1.48.
Abast del subministrament.
El Licitador, en la seva oferta, descriurà detalladament cadascuna de les unitats que constitueixen el
conjunt del subministrament.
Qualsevol omissió, en la descripció del subministrament d’elements complementaris o accessoris que
siguin necessaris per al correcte funcionament i conservació de l’equipo o instal·lació objecte del contracte
hauran de ser subsanades pel Contractista, al seu càrrec.
El Licitador ofertarà per separat les peces i elements de reposició que consideri convenient tenir
emmagatzemades per a fer front a les substitucions previsibles durant el període d’explotació que, aquest
efecte, assenyali el Plec. En conseqüència, el Licitador inclourà, en la seva oferta, una relació de peces i
accessoris de reposició, amb indicació dels seus preus unitaris. L’Administració en la formalització del
Contracte, o el Director, en el seu cas, determinarà la llista definitiva d’unitats de reposició que hauran de
ser subministrades pel Contractista.
El subministrament inclourà totes les peces fixes, plaques de recolzament, ancoratges i demés peces que
hagin d’encastar-se o subjectar-se a l’obra de fàbrica, així com tots els dispositius i peces per a la
fonamentació o recolzament dels equips inclosos els dispositius amortidors de vibracions, en el seu cas.
1.1.1.1.49.
Preus.
Els treballs d’obra civil que hagin de ser executats pel Contractista de les instal·lacions o equips,
s’amidaran i abonaran segons els criteris que s’indiquen en els corresponents articles d’aquest Plec.
Els preus del contracte podran ser preus unitaris i partides alçades. En el seu conjunt determinaran el
preus global del contracte de subministrament, muntatge i proves.
El preu de cada unitat o subconjunt es refereix a l’equip instal·lat, provat i lliurat en perfectes condicions
de funcionament.
Els preus unitaris o partides alçades inclouran, llevat especificació diferent en el Plec, les despeses
corresponents els següents conceptes:
Els preus unitaris o partides alçades inclouran, llevat especificació diferent en el Plec, les despeses
corresponents els següents conceptes:
A. Subministrament en fàbrica.
Materials.
Fabricació.
Protecció anticorrosiva i, en el seu cas, pintura d’acabat en fàbrica.
B. Transport i emmagatzemant en obra.
C. Muntatge.
D. Protecció anticorrosiva i pintura d’acabat en obra.
E. Proves.
En el concepte A estarà inclòs el cost del control de qualitat en el seu aspecte de control de producció,
tant dels materials com del procés constructiu, inclús l’examen radiogràfic i ultrasònic de les soldadures.
També estaran inclosos els muntatges en blanc o premuntatge en taller i les proves i assaigs en taller.
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En el concepte B, a més de les despeses directes del transport, estaran incloses les de ports, duanes,
assegurances, permisos, obres, senyalitzacions i reparacions que es derivin del transport i
acondicionament de les vies de comunicació, en el seu cas, així com totes les despeses fiscals i operatius
que es produeixin amb motiu del transport dels elements del subministrament, fins al seu muntatge o
instal·lació en obra.
En el concepte C, a més de les despeses directes del muntatge i de les proves en obra, s’inclouran les
d’obres i instal·lacions auxiliars, equips de maquinària i mitjans auxiliars que siguin necessaris per al
muntatge. Tanmateix, estaran incloses les despeses dels auxilis al muntatge indicats en aquest article.
En el concepte D s’inclouran totes les despeses de protecció anticorrosiva i pintures d’acabat, a realitzar
una vegada muntat l’equip o executada la instal·lació. Quan es tracti de protecció catòdica el Plec podrà
establir-la com a unitat d’obra separada de la resta de les proteccions anticorrosives, amb preus unitaris
d’abonament directe.
En el concepte E es fixaran les despeses de preparació i execució de les proves en taller i de les proves
en obra, per separat.
El cost dels projectes i de tota la informació tècnica que el Contractista ha de lliurar al Director, estarà
inclòs en els preus unitaris o partides alçades, dels Quadres de Preus.
S’estableixen els següents percentatges dels preus unitaris per al seu abonament parcial a compta, en
funció de l’estat de fabricació i muntatge per a les següents situacions:
Terminació de l’aplec de materials en taller : 25%
Unitats fabricades i provades en taller :
50%
Equips muntats en obra :
75%
Equips provats i rebuts en obra :
100%
1.1.1.1.50.
Despeses d’auxilis al muntatge i proves.
Els auxilis al muntatge i les proves en obra, treballs i/o serveis referits en aquest article, que havent estat
sol·licitat pel Contractista de la instal·lació o equip al contractista de l’obra civil, i que realment hagin estat
prestats per aquest, seran abonats directament pel primer contractista al segon als preus i condicions
establerts en el Contracte de l’obra civil, a aquests efectes.
El Contractista de les instal·lacions o equips podrà o no fer ús de dits auxilis, a la seva conveniència; en el
cas d’haver-los sol·licitat i rebut estarà obligat al pagament del seu cost, d’acord amb les condicions i
preus fixats en el Contracte de l’obra civil.
En qualsevol cas, totes les despeses d’auxilis al muntatge i proves en obra estaran inclosos en els preus
del Contracte de les instal·lacions o equips.
8.4.2.
Equips hidromecànics: generalitats
8.4.2.1
Generalitats
Per equip hidromecànic s’entén tot òrgan o mecanisme de tancament, regulació de cabal o de protecció
instal·lat en una obra hidràulica, que està previst per a estar en contacte amb l’aigua, inclosos tots el seus
accessoris i elements complementaris que siguin necessaris per al seu correcte funcionament.
El present article serà d’aplicació a tots els equips hidromecànics integrats en les obres objecte d’aquest
Plec. A més de les prescripcions d’aquest article es compliran altres específiques dels diferents equips.
Atenent a la funció dels equips hidromecànics, aquests es classifiquen en:
Comportes o vàlvules de regulació. Són les destinades a controlar el cabal que passa pel tram o conducte
que obturen. El seu funcionament hidrodinàmic ha de ser correcte en qualsevol grau d’obertura, sense
provocar vibracions perilloses ni cavitacions.
Comportes o vàlvules de seguretat o de guarda. Són les col·locades aigües amunt de les de regulació, en
conductes o canonades. La seva posició de règim és de total obertura o de tancament. Se instal·len per a
mantenir sense càrrega les vàlvules o comportes de regulació en els períodes d’aturada del sistema, així
com per a poder revisar-les o desmuntar-les. Han de poder obrir-se i tancar-se en les condicions de
màxima càrrega d’aigua possible.
Vàlvules de protecció. Són les destinades a tancar-se automàticament per a protegir les instal·lacions
d’aigües avall d’un conducte o canonada, generalment quan es sobrepassa un determinat cabal o
velocitat de l’aigua.
Comportes automàtiques. Són les que, actuant de manera automàtica, mantenen un determinat nivell
aigües amunt, o un desnivell entre aigües amunt i aigües avall. L’automatisme pot obtenir-se per
procediments hidràulics, flotadors o per sistemes de sensors elèctrics.
Vàlvules antiretorn o de retenció. La seva finalitat és la d’impedir el pas de l’aigua en sentit invers al de
règim, en una canonada, deixen passa l’aigua en un sentit i es tanquen automàticament quan el flux
d’aigua inicia la seva inversió de sentit.
Vàlvules reductores de pressió. Equips hidromecànics convenientment tarats, capaços de provocar en el
seu interior, d’una manera automàtica y amb independència del valor del cabal, una pèrdua de càrrega tal
que la pressió aigües avall es manté constant.
Ventoses. Elements hidromecànics que connectats a una conducció, actuen com a òrgan automàtic per a
l’entrada i purga d’aire en la canonada, en els punts alts del seu traçat, s’obren automàticament deixant
sortir l’aire allí acumulat i es tanquen quan aquest ha sortit en la seva totalitat, evitant la sortida de l’aigua.
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8.4.2.2
Materials
Els materials a emprar en la fabricació d’equips hidromecànics seran nous, lliures de defectes i
imperfeccions i de característiques tècniques adequades a la funció a la que seran destinats i als
processos de fabricació als que seran sotmesos.
Els materials defectuosos no hauran de ser reparats, llevat que la norma corresponent així ho autoritzi. En
aquest cas serà realitzada seguint els criteris que per a tal reparació s’indiqui en la norma.
Els materials usats en la fabricació d’aquells elements que estiguin en contacte amb l’aigua, seran
resistents dins d’ella, a la corrosió, lliures de substàncies tòxiques i no seran atacats per desenvolupament
de bacteris, algues, fongs o altres formes de vida i sense arribar a contaminar per sabor, olor
enterboliment o coloració, l’aigua que es trobi o que pogués estar en el seu contacte.
Cap dels components usats no contindrà crom, cianurs, mercuri, arsènic, plom ni cap altra substància no
potable.
El greix usat per al muntatge d’eixos o qualsevol altra part en possible contacte amb l’aigua serà de
qualitat alimentària.
En el projecte dels equips podran ser emprades normes equivalents a les d’aquí esmentades, essent
obligació del Contractista justificar davant el Director les raons de la seva utilització i l’equivalència amb
les normes que a continuació s’indiquen.
1.1.1.1.51.
Materials i normes.
L’acer estructural en xapes i perfils s’ajustarà a la norma UNE 36080. “Aceros no aleados de uso general”.
L’acer inoxidable s’ajustarà a la norma UNE 36016, “Aceros inoxidables forjados o laminados de uso
general”:
La fosa s’ajustarà a la norma DIN 1699, “Hierro fundido con grafito laminar”.
Els bronzes s’ajustaran a les normes DIN 1714, “Bronces al aluminio”: DIN 1705, “Bronces al estaño” o
DIN 1716 “Bronces al plomo”.
El cromat de les peces s’ajustarà a la norma UNE 36118.
La cargoleria s’ajustarà a la norma DIN 267, “Tornillos, tuercas y piezas roscadas y de formas análogas.
Condiciones técnicas de suministro”.
Els tubs d’acer per a cilindres oleohidràulics, conducte de by-pass i de buidat, etc., s’ajustaran a la norma
DIN 1629, “Tubos sin soldaduras de acero sin alear”.
Els tubs per a conductes oleohidràulics compliran la norma DIN 2391, “Tubos de acero de precisión sin
soldadura, estirados en frío y recocidos”.
Els perfils elastomèrics d’estanquitat seran productes moldeats de goma natural cautxú sintètic,
copolímer de butadiè i estirè o del tipus cloroprè (neopré), al que hauran d’agregar-se negre de carbó,
òxid de zenc, acceleradors, antioxidants, agents vulcanitzadors i plastificants.
Hauran de tenir les següents propietat físiques comprovades segons els mètodes d’assaig que
s’esmenten a continuació :
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ELASTÒMERS PER A DISPOSITIUS D’ESTANQUITAT

CARACTERÍSTICA/PROPIETAT

VALOR

MÈTODE D’ASSAIG

Resistència mínima al trencament.

21 MPa (214 kp/cm2)

ASTM- D412 “Method of Tension Testing
of Vulcanized Rubber”.

Allargament mínim en el moment del
trencament.

45 %

ASTM-D412 “Method of Tension Testing
of Vulcanized Rubber”.

Duresa Shore (Tipus A).

60 - 70

ASTM-D2240, “Method of Test for the
Indentation Hardness of Rubber and
Plastic by means of a Durometer”.

Pes específic.

1,15  0,03

-

Absorció d’aigua per pes.

màxim 5%

ASTM-D395, “Method of Test for change
in propierties of elastomeric vulcanized
resulting from inmersion in liquids”.

Resistència a la tracció després de
l’envelliment en bomba d’oxigen (48
hores; 70 ºC; 21 kp/cm2)

mínim 80% de la resistència ASTM-D572, “Method of Test for
a la tracció abans de
accelerated aging of vulcanized rubber by
l’envelliment.
oxigen pressure method”.

El mètode d’assaig podrà ser efectuat també per normes UNE o DIN equivalents aprovades pel Director.
Els materials no especificats anteriorment que hagin de ser emprats en els equips hidromecànics seran de
qualitat comprovada segons les normes UNE, DIN o altres de reconeguda acceptació aprovades pel
Director.
1.1.1.1.52.
Assaigs dels materials.
En tots els materials i peces que s’utilitzin en la fabricació d’equips hidromecànics seran efectuats assaigs
d’acord amb els procediments aplicables prescrits en les normes UNE, DIN o ASTM segons la designació
del material.
Sempre que es sol·liciti les proves seran efectuades en presència del Director o de la persona en la qual
delegui.
Es podrà utilitzar material aplegat, sempre que es disposi d’evidència certificada de que el material
compleix amb els requisits exigits en la norma. En cas contrari, el material aplegat serà sotmès a les
proves i assaigs necessaris per a determinar la seva qualitat en conformitat amb la norma.
Hauran d’incloure’s certificats de les proves de materials en l’expedient de Control de qualitat de la
fabricació, el qual estarà sempre a disposició del Director.
Aquest certificats hauran de contenir tota la informació necessària per a comprovar que les
característiques del material estan d’acord amb el requerit en la norma corresponent.
8.4.2.3
Fabricació
La fabricació dels equips hidromecànics haurà de ser efectuada per personal expert en les especialitats
relacionades amb la construcció de béns d’equip d’acer.
Si durant els processos de fabricació, de premuntatge en taller o de muntatge en obra es detectaren
defectes en les matèries primes, el Contractista haurà de comunicar-ho al Director i sotmetre a la seva
aprovació el procediment de reparació.
El Contractista haurà d’indicar en els seus plànols de fabricació les toleràncies finals dels equips
finalitzats. Aquestes toleràncies hauran de ser tal que permetin un ajust adequat per assegurar el correcte
funcionament dels equips.
Les toleràncies seran designades en els plànols d’acord amb les normes aplicables UNE, ISO o DIN.
Es responsabilitat del contractista definir en els plànols de fabricació i de muntatge les toleràncies
màximes admissibles per assegurar el correcte funcionament dels equips.
8.4.2.4
Control de qualitat
1.1.1.1.53.
Control de producció.
El Contractista estarà obligat a efectuar pel seu compte el control de qualitat dels materials, productes
semielaborats i fabricació dels equips hidromecànics, d’acord amb les Pautes de Control que proposi i
siguin aprovades pel Director, en els aspectes de control de fabricació, control dimensional i proves en
taller.
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El control de fabricació comprendrà :
Control de les característiques dels materials que hagin d’emprar-se en la fabricació dels equips,
mitjançant els certificats de qualitat de totes les partides de materials rebuts en fàbrica.
Control de les dimensions i materials dels productes semielaborats subministrats per tercers.
Control dels treballs en taller, tal com: caldereria, soldadura, mecanitzat i ajust, muntatges parcials, etc.
Control de les proteccions anticorrosives executades en fàbrica.
Control dimensional. Una vegada finalitzada la fabricació de cada equip, s’efectuarà una presentació en
blanc amb la finalitat de comprovar que totes les dimensions finals corresponen a les dimensions i
toleràncies indicades en els plànols aprovats o especificades en aquest Plec. La presentació en blanc dels
equips de comportes i peces fixes podrà realitzar-se en una bancada horitzontal. El protocol amb les
dimensions finals de tots els conjunts constitutius de l’obra formarà part de l’Expedient, o dossier, de
Control de Qualitat dels equips.
Proves en fàbrica. Per a cada equip s’efectuaran les proves que s’especifiquin en aquest Plec. Per això,
el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director un “Pla de proves de taller”, amb la definició de totes les
proves que hauran de ser efectuades en fàbrica, una vegada construïts els equips.
Expedient de control de qualitat. El Contractista estarà obligat a presentar al Director, en la forma i temps
que aquest indiqui, un Expedient de Control de Qualitat, dividit en els capítols de: a) Control de fabricació;
b) Control dimensional i c) Proves en fàbrica.
1.1.1.1.54.
Control de recepció.
Encara que la recepció dels equips no es farà sinó desprès de haver estat muntats i provats en obra, el
Director establirà controls de recepció parcials i supeditats als resultats de les proves finals.
El control de recepció en la fase de fabricació en taller consistirà en la vigilància de compliment, per part
del Contractista, dels controls de producció indicats a l’apartat anterior.
El Director, o persona en qui delegui, estarà facultat per a exigir del Contractista quanta informació
requereixi sobre el desenvolupament dels controls de producció, així com per a fer visites d’inspecció a
fàbrica quantes vegades l’estimi convenient i a presenciar les proves, assaigs i verificacions que el
Contractista realitzi, especialment les de control dimensional i les proves en fàbrica.
8.4.2.5
Transport i emmagatzematge
Els perfils elastomèrics d’estanquitat, cargoleria i peces petites seran embalats en caixes de fusta i de
forma separada, segons el seu destí a l’obra. Cada caixa haurà de ser marcada amb la identificació de les
peces que contingui.
Seran embalats de forma adequada i en caixes de fusta, separats d’altres parts del subministrament, els
següents equips:
Armaris elèctrics i de control.
Unitat motrius hidràuliques.
Components dels mecanismes completament ensamblats.
8.4.2.6
Muntatge
En cap cas estarà permesa la col·locació de peces fixes de comportes al mateix temps que es realitza
l’obra de formigó, sinó que haurà d’executar-se un formigó de primera fase en el que es moldearan les
ranures i caixetins amb les armadures passants i els ancoratges que indiquen els Plànols de detall
aprovats pel Director.
Els ancoratges de les peces fixes de les comportes, tant en el llindar com en els laterals i llinda, en el seu
cas, que hagin de quedar encastats en el formigó hauran de tenir dispositius de regulació de la posició de
la peça fixa perquè aquesta pugui ser col·locada amb la precisió que es requereix. Generalment es podrà
emprar el sistema d’espàrrecs roscats provistos de femella i contrafemella.
Per al muntatge de les vàlvules que hagin de quedar embegudes total o parcialment en el formigó de
l’obra definitiva, serà obligatori el formigonat en varies fases. El cos de la vàlvula es muntarà, directament
o indirecta, sobre el formigó de primera fase al que es fixarà rígidament de manera que no existeixi risc de
moviments de la vàlvula al executar el formigó de segona fase.
Quan la vàlvula hagi de quedar al descobert, col·locada sobre un sòcol o recolzament de formigó, els
espàrrecs d’ancoratge s’allotjaran en buits o caixetins moldeats en el formigó de primera fase. La vàlvula
es recolzarà sobre aquest formigó, en la seva correcta posició i s’anivellarà mitjançant falques d’acer.
Posteriorment, es rebrà la base dels recolzaments del cos de vàlvula, es col·locaran els espàrrecs
d’ancoratge, s’executarà el reblert de caixetins i, una cop endurit aquest, es tibaran els ancoratges.
Quan es tracti de vàlvules de poc pes, acoblades mitjançant brides cargolades a una canonada o
blindatge sense recolzaments de formigó, el muntatge de la vàlvula es realitzarà una vegada solidaritzada
la canonada o blindatge a l’obra de fàbrica. Si la vàlvula fos embridada en els seus dos extrems, es
disposarà de brides de desmuntatge amb cèrcol en forma de falca.
En els Plànols de muntatge hauran de figurar les toleràncies de col·locació de totes les unitats o elements
de manipulació per separat. Es fixaran les toleràncies d’alineació i d’anivellament, així com les de llisor de
les superfícies continues i de les unions entre peces contigües.
Abans d’iniciar el muntatge, es comprovarà la posició, forma i dimensions del buit o forat on hagi d’allotjarse la comporta o vàlvula, utilitzant per allò els elements d’amidament i posicionat adequats.
Una vegada col·locades les peces fixes o els cossos de les vàlvules, però abans d’efectuar el formigonat
de reblert secundari, la Direcció verificarà la correcta posició de dites peces o vàlvules. El contractista
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estarà obligat a corregir els errors de col·locació, en el cas que aquests sobrepassin les toleràncies
establertes. Si per a corregir els defectes de col·locació fos precís desmuntar les peces, demolir i
reconstruir part de l’obra de formigó, el contractista realitzarà aquestes operacions al seu càrrec, seguint
les instruccions del Director.
Finalitzat el muntatge, el Contractista procedirà a la reparació de la protecció anticorrosiva realitzada en
taller i a l’execució del sistema de pintura de hagi de ser realitzat en obra.
8.4.2.7
Proves en obra
Quan el muntatge dels equips hidromecànics s’hagi finalitzat, es procedirà a realitzar els controls i proves
necessàries per a verificar el correcte muntatge dels equips i el compliment de les característiques
establertes en el projecte aprovat.
Les proves seran realitzades tant en sec com amb càrrega d’aigua.
Les proves amb càrrega d’aigua es realitzaran durant el primer reblert del sistema hidràulic, amb la
càrrega corresponent al cop d’ariet.
Amb anterioritat a la iniciació del muntatge el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director un Pla de
verificacions i proves, en sec i amb càrrega d’aigua, basat en les especificacions del Plec i del projecte
aprovat.
Les verificacions i proves en sec seran, al menys, les següents:
Verificació dimensional de les peces encastades i en els equips mòbils.
Verificació dimensional de folgances entre les parts encastades i els equips en aquestes instal·lats.
Comprovació del bon funcionament de cadascuna de les comportes, atalls o vàlvules en els seus
moviments de tancament i obertura.
Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició.
Amidament de les velocitats d’obertura i tancament dels equips així com els mitjans de maniobra.
Comprovació de pressions en els circuits hidràulics durant les maniobres d’obertura i tancament.
Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc.
Les proves de càrrega d’aigües hauran de comprendre, com a mínim, el següent:
Verificació de filtracions en comportes, atalls i vàlvules tancades.
Comprovació del correcte funcionament de cadascun dels equips en els seus moviments d’obertura i
tancament.
Amidament de les velocitats d’obertura i tancament i temps de maniobra.
Comprovació de les pressions i de l’estanquitat en els circuits oleohidràulics durant totes les fases de la
maniobra.
Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició.
Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc.
Per a taulers d’atalls: verificació de la seguretat de maniobra de les bigues d’hissament.
Verificació d’obertura i tancament dels by-pass incorporats als taulers d’atalls o comportes, en el seu cas.
8.4.2.8
Protecció anticorrosiva
1.1.1.1.55.
Abast del treball.
El Contractista haurà d’executar tots els treballs relatius a la preparació de superfícies i aplicació de
pintura dels equips, essent tots els costos inclosos en el Preu del Contracte.
El Contractista, amb la deguda antelació, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director un programa de
pintura, indicant la preparació de superfícies, qualitats de pintura, catàlegs del fabricant de pintures i color
d’acabat.
Els equips hauran de ser pintats amb el sistema de protecció que fixi el Plec en funció del tipus d’equip,
les circumstàncies del cas i, especialment, de les condicions d’agressivitat de l’aigua.
El Contractista, d’acord amb la seva pròpia experiència, podrà proposar un sistema de pintures diferent de
l’especificat en el Plec. Aquest sistema haurà de ser explicat amb detall a l’oferta i podrà ser acceptat pel
Director, sempre que la seva qualitat i garantia de durabilitat siguin iguals o superiors a les del sistema
referit a l’anterior paràgraf.
1.1.1.1.56.
Preparació de superfícies.
La neteja per mitjà de raig de sorra o granalla haurà de complir la norma sueca SIS 055900. Per a la
rajada només s’utilitzarà sorra de sílice, corindó, granalla d’acer o granalla de fosa. Les característiques
d’aquests abrasius seran les apropiades per aconseguir el grau de preparació de superfície abans
esmentat.
Al realitzar la neteja per raig s‘hauran de prendre les precaucions necessàries per a evitar que els
materials abrasius usats en el procés de neteja danyin els casquets, rodaments, superfícies
mecanitzades, acers inoxidables i altres peces de precisió.
Les superfícies a ser tractades hauran d’estar netes d’oli, greix, brutícia, esquitxades de soldadura i altres
substàncies estranyes.
La preparació de superfície no haurà de ser permesa quan la temperatura ambient sigui menor de cinc
graus centígrads (5 ºC) i quan la humitat de l’aire sigui més gran del vuitanta-cinc per cent (85%).
1.1.1.1.57.
Sistemes de protecció anticorrosiva.
Generalitats
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Llevat especificació diferent del Director, els sistemes de pintura a ser aplicats en els equips
hidromecànics seran els definits en aquest apartat.
Per a l’aplicació de la pintura es tindran en compte les instruccions del fabricant de les pintures.
Serà d’aplicació la norma UNE 1063 per a la definició dels colors.
No seran pintades en taller les zones (50 mm als cantells) que hagin de ser soldades en obres.
Les zones de soldadura en obra que hagin quedat sense pintar en taller i qualsevol altra zona on s’hagués
desprès la capa d’emprimació o de pintura, seran raspallades minuciosament al grau St-3 i després
s’aplicarà la capa d’emprimació i les capes d’acabat.
El Contractista, d’acord amb la seva experiència i en funció dels equips que seran instal·lats a obra,
determinarà quina serà la protecció anticorrosiva que serà executada en taller i, complementarà en obra el
sistema aprovat.
En els casos en que estigui prevista la instal·lació d’un sistema de protecció catòdica, el tipus del sistema
de pintura serà l’adequat a dita instal·lació.
Sistemes de pintura
Estructures d’acer en immersió permanent en aigua, com ara comportes vagó, lliscants i radials de fons,
reixes, xapa de folre (aigües amunt) de comportes de sobreeixidor, superfície interna de vàlvules,
superfície interior de canonades i blindatges, superfícies exposades a l’aigua en peces fixes (excepte
zones inoxidables), etc.
Rajada al grau Sa 21/2
Una capa d’emprimació epoxi rica en zenc, amb un gruix de pel·lícula seca de 45-65 micres.
Tres capes de pintura de quitrà epoxi, amb un gruix total de pel·lícula seca de 300 micres.
Estructures d’acer en immersió intermitent en aigua, com ara atalls, bigues d’hissament, etc.
Rajada al grau Sa 21/2
Una capa d’emprimació epoxi rica en zenc, amb un gruix de pel·lícula seca de 45-65 micres.
Dues mans de pintura de quitrà epoxi, amb un gruix total de pel·lícula seca de 200 micres.
Estructures d’acer exposades a l’atmosfera com ara superfície exterior de canonades forçades, estructura
resistent (aigües avall), comportes de sobreeixidor, superfícies externes de vàlvules, etc.
Rajada al grau Sa 21/2
Una capa d’emprimació clorocautxú pigmentada amb fosfat de zenc, de 40 micres de gruix.
Una capa intermitja de fons de clorocautxú d’alt gruix de 80 micres de gruix.
Dues capes d’acabat d’esmalt clorocautxú (colors clars), de 30 micres de gruix per capa.
Acers encastats en el formigó.
Neteja amb raspall metàl·lic o ragi de grau Sa 2.
Una cap de ciment làtex.
Acer inoxidable i bronzes en assentament d’estanquitats.
Netejar minuciosament i anivellar fins a que quedi llis.
Interior de tanc d’oli.
Rajada al grau Sa 21/2
Tres mans d’una pintura resistent a l’oli.
Equips elèctrics. Esquema de pràctica usual pel fabricant d’aquest equips en conformitat amb les seves
normes.
1.1.1.1.58.
Dades dels equips
Dintre dels terminis fixats en el Programa de Treballs, el Contractista lliurarà al Director aquells documents
del projecte de construcció de l’equip que siguin necessaris per a la justificació de que l’equip compleix les
condicions establertes en el Plec. També estarà obligat a lliurar quantes dades i documents afectin a la
execució de l’obra civil, especialment els plànols i les instruccions de col·locació de les peces fixes i de les
màquines.
Quan es tracti d’aparells o equips de fabricació en sèrie, el Licitador en la seva oferta, i posteriorment el
Contractista, justificaran la selecció realitzada i adjuntaran les garanties donades pels seus fabricants.
La documentació tècnica a presentar pel Licitador en la seva oferta inclourà, al menys, el següent:
a) Descripció dels equips.
b) Característiques tècniques.
c) Plànols de conjunt de l’equip i de les seves parts.
d) Capacitat de desguàs. Cabals amb les càrregues d’aigua màxima i mínima d’explotació.
e) Accions que transmetin els equips a l’obra de fàbrica o al terreny, en el seu cas.
f) Relació i característiques dels elements que es preveu adquirir en el mercat.
La documentació tècnica que el Contractista haurà de lliurar al Director consistirà, al menys, en el
següent:
Dades bàsiques del projecte. Dimensions principals dels equips, cotes de nivell, càrregues d’aigua
màxima normal, extraordinària i mínima d’explotació, etc.
Característiques tècniques de l’equip principal, dels seus mecanismes d’accionament i elements de
comandament i control.
Capacitat de desguàs. Corbes de cabal-obertura per a diferents càrregues d’aigua, en forma d’àbac, tenint
en compte els diferents règims de descàrrega previsibles en el seu cas.
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Plànols del conjunt i de les parts de l’equip, inclosos els mecanismes d’accionament. S’inclouran
tanmateix els plànols de detall de les peces fixes i bases de recolzament dels equips amb indicació
expressa de les accions que aquests transmeten a l’obra de fàbrica o al terreny, en el seu cas, i els
plànols i esquemes elèctrics dels quadres d’alimentació i pupitres de comandament, senyalització i
control.
Prescripcions tècniques dels materials, fabricació i muntatge, incloses les pautes de control de qualitat i de
proves en taller.
Pla de proves en obra.
Instruccions de manteniment i conservació.
Instruccions d’explotació de l’equip o conjunt d’equips interrelacionats.
Documents de garantia, de qualitat i duració, esteses pels proveïdors dels materials o equips adquirits pel
Contractista en el mercat.
Llevat autorització expressa del Director, al Contractista no li estarà permès modificar el tipus, dimensions
o les característiques dels equips que figuren en l’oferta admesa per l’Administració en el concurs, ni
tampoc la procedència i característiques dels elements, aparells o equips subministrats per tercers.
1.1.1.1.59.
Amidament i abonament
El subministrament dels equips hidromecànics inclourà els elements que, de forma ni exhaustiva ni
excloent, es relacionen a continuació:
Peces fixes, ancoratges, plaques de recolzament i tots els dispositius necessaris per a la subjecció o
encastament dels equips a l’obra de fàbrica.
Els elements o unitats principals de les comportes o vàlvules, incloses totes les peces d’estanquitat.
Els equips d’accionament de les comportes i vàlvules, inclosos els motors elèctrics i les seves proteccions,
els quadres elèctrics i aparamenta de baixa tensió, les bombes d’oli i els conductes oleohidràulics, en el
seu cas.
Els conductes hidràulics de by-pass amb tots els seus accessoris i vàlvules.
Els conductes metàl·lics i dispositius d’aireació.
Els blindatges metàl·lics entre comportes o vàlvules properes i en les zones de transició i de descàrrega.
Els sistemes de senyalització de la posició d’obertura de les comportes o vàlvules.
Els sistemes de protecció, alarma i mesura.
Les peces de reposició.
L’amidament i abonament es realitzarà per unitat d’equip col·locat i provat segons els preus unitaris que
apareixen en el Quadre de Preus.
Els preus unitaris que apareixen en el quadre de preus inclouen totes les despeses de projecte, fabricació,
premuntatge en taller, protecció anticorrosiva, transport o altre muntatge en obra, així com de les proves
en obra.
8.4.3.
Equips hidromecànics: vàlvules i ventoses
8.4.3.1
Generalitats
1.1.1.1.60.
Objecte.
L’objecte del present article és l’establiment de les condicions de projecte, execució, muntatge i proves de
les vàlvules i ventoses.
Els tipus d’equips de sèrie que es tracten en aquest article són les següents:
 Vàlvules de comporta.
 Vàlvules de papallona (de seccionament)
 Vàlvules de retenció anti-inundacions

Vàlvules de ventoses trifuncionals purgadores.
 Purgadors automàtics
 Vàlvula de tancament per sobrevelocitat.

1.1.1.1.61.
Definicions.
Diàmetre Nominal (DN). Es defineix com a diàmetre nominal de la vàlvula o ventosa el diàmetre interior
de la secció de pas a la mateixa, a la zona de la seva connexió amb la canonada, independentment que,
en el seu interior, pugui tenir part o conductes d’un diàmetre diferent.
Pressió Nominal (PN). Màxima pressió que, d’acord amb el projecte, té que suportar la ventosa o vàlvula,
incloent cops d’ariet i considerant sempre el conjunt més desfavorable de situacions.
8.4.3.2
Vàlvules de comporta
El disseny general de les vàlvules comporta serà tal que sigui possible desmuntar i retirar l’obturador
sense necessitat de separar el cos de la vàlvula de la canonada. Tanmateix, haurà de ser possible
substituir o reparar els elements impermeabilitzants del mecanisme de maniobra, estant la conducció en
servei, sense necessitat de desmuntar la vàlvula ni l’obturador. La part inferior de l’interior del cos no
tindrà acanaladures que facilitin la deposició de sediments que impedeixin el tancament. Una vegada
oberta la vàlvula no hi haurà cap obstacle en la secció de pas d’aigua.
Les especificacions tècniques són les següents:
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Conservació de la puresa de l’aigua. Els materials usats en la fabricació de les vàlvules seran resistents a
l’aigua, a la corrosió, lliures de substàncies tòxiques, i no seran atacats per desenvolupament de bacteris,
algues, fongs o altres formes de vida, i sense arribar a contaminar per sabor, olor, enterbolament o
coloració, l’aigua que es troba o que pogués estar en el seu contacte. Cap dels components usats, conté
crom ni cadmi ni altra substància no potable.La grassa usada pel muntatge dels eixos o qualsevol altra
part interior de les vàlvules, és de qualitat alimentària (ELESA-NT2 o FMC/UNALBA2).
Passos i pressions nominals. El punt anterior és d’aplicació a les vàlvules des de 40 a 1.200 mm de pas i
pressions de 10, 16, 25 i 40 Kg/cm2
Especificació de materials. Els materials constituents de les vàlvules són els següents:
Cos, tapa i tancament en fosa modular GGG-40.
El volant de fosa modular (GGG-40) per a evitar trencaments.
El parell de maniobra per al tancament de la vàlvula és en tot cas inferior a 10 Kg/m i la pressió sobre
l’elastòmer no sobrepassa els 50 Kg/cm2
La longitud de muntatge, correspon al model curt de la norma DIN 3.202.F4. Aquesta longitud correspon
amb la norma Europea E.N. 16. columna 14.
Les brides estan dimensionades segons DIN 2501.
Segons recomanació ISO, sobre brides, recollida per DIN 2.501 i DIN 2.576, en el sentit de portar el DN
80, 8 forats per a PN-10 igual que per a PN-16, les vàlvules portaran aquest forat, amb el que
s’aconseguirà la intercanviabilitat, entre ambdues pressions i per tant major possibilitat d’evitar recanvis
diferents.
Amb indicador d’obertura i tancament.
Especificacions de prova
Totes les vàlvules seran provades, d’acord amb DIN 3.230, coeficient de fuita hermètic, que es correspon
amb la recomanació ISO 5.208-81, essent la pressió de prova de cos el 60% superior a la nominal i la del
tancament el 10% superior també a la d’utilització de la vàlvula. En ambdues proves les fuites admeses
seran zero gotes.
Els junts per a brides són d’acord amb DIN 2.690.
El cargols per a brides, són d’acer per a treball pesat, bicromats, zencats o cadmiats, amb rosca mètrica i
longitud suficient per a sobresortir 6 mm de les femelles corresponents.
El tancament elàstic, de buna nitril (N.B.R.) de duresa 70 º SHORE 5º, el qual d’acord amb les normes
americanes (AWWA C-509) en el seu apartat 2.2.9.2., està exempt de metalls pesats, i el contingut de
coure no supera les 8 ppm.
Els junts i empaquetatges són del mateix material.
L’eix és d’acer inoxidable X.20.Cr.13.
El revestiment anticorrosiu és de pintura epoxi de dos components, d’adormiment químic, aplicat en dues
capes, exteriorment i interior, per totes les superfícies.
Una vegada muntada la vàlvula amb la seva cargolaria se l’hi aplicarà una tercera capa d’epoxi fins arribar
a un gruix total de 200 micres.
La femella de l’eix de bronze DIN 1.705 Rg.5. = ASTM B.62.
Cargolaria d’acer treball pesat bicromatada.
De tots els materials anteriorment esmentats, així com de les vàlvules acabades, s’emetran certificats, del
fabricant i fonedor.
 Especificacions de disseny i construcció
Les vàlvules estan dissenyades amb forma tubular en la part inferior del cos, sense escotadura d’encast,
de tal forma que no puguin quedar dipositades grava, pedretes, fangs o qualsevol altre material estrany. A
més en el moment del tancament es produeix un efecte venturi, que escombra el fons de la vàlvula,
netejant-lo de cossos estranys, per la qual cosa es conserva la tanca hermètica.
La construcció general s’ajusta a DIN 3.352, part 4, tipus a, en tots els seus detalls.
Les vàlvules per a desguassos de difícil accés aniran proveïdes d’allargadors telescòpics de 4 a 5 m de
longitud, quadrat de maniobra i registre de sòl o vorera.
 Paritat entre diferents P.N.
Les vàlvules de PN-10 i PN-16 en els diàmetres nominal de 50 a 150 mm ambdós inclosos, són
exactament iguals i per tant, les peces intercanviables.
En les mesures de 200, 250 i 300 mm, són intercanviables totes les peces amb excepció del cos, per ser
les brides i els seus forats diferents.
8.4.3.3
Vàlvules de papallona.
Compliran les següents especificacions:
Geometria d’estanquitat
Les vàlvules són de geometria centrada o bi-excèntrica amb respecte al cèrcol d’estanquitat, en funció de
la pressió i diàmetre.
En el cas de les vàlvules de tipus bi-excèntric, la primera excentricitat separa l’eix del cèrcol
d’assentament, permetent un tancament continu al llarg de tot l’assentament sense interrupció del pas
d’eixos.
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La segona excentricitat desplaça l’eix de gir respecte al centre, permetent un desenganxat més ràpid de
l’elastòmer respecte de l’assentament, no existint contacte durant la carrera del tancament, excepte en el
moment de tancament que es produeix l’efecte lleva.
El valor de la segona excentricitat està determinat per les condicions de servei, atès que aquest valor
dona un tancament positiu (ajut al tancament).
Sistema d’estanquitat
Es produeix per contacte d’un perfil elastomèric acabat en tòric sobre assentament d’acer inoxidable.
El junt d’estanquitat es continu i fixat en l’allotjament forma cua de milà que impedeix que es pugui
extraure en condicions extremes de servei, com ara les produïdes per cabal (sobrevelocitat) o pressió
(cop d’ariet).
La fixació d’aquest amb el disc es realitza mitjançant un cèrcol subjectador que permet successius
reapretaments, en funció de les necessitats d’estanquitat, o absorbir els possibles desgastos que
l’elastòmer hagi sofert en els successius anys de funcionament.
Addicionalment als cargols de fixació (reapretament), el cèrcol fixador va proveït d’uns presoners que
limiten l’apretament d’aquest a l’elastòmer i a la vegada serveix d’extractor quan es necessari el
desmuntatge del cèrcol de fixació per a substituir l’elastòmer.
L’assentament és d’acer inoxidable austenític i fixat fermament al cos de la vàlvula. El perfil d’aquest és
cònic amb acabat rectificat i polit.
Tota la cargolaria en contacte amb el fluid és d’acer inoxidable austenític.
El principal avantatge d’aquest sistema d’estanquitat és que es possible el canvi del junt “in situ” sense
desmuntar la vàlvula de la línia, per la qual cosa no cal el desmuntatge de l’actuador, ni eixos, etc., fins i
tot en tamanys grans on l’accessibilitat no permet la substitució de l’elastòmer des de l’interior de la
canonada.
Disseny
Tots els dissenys de les vàlvules de papallona s’efectuaran per càlculs individualitzats a cada condició de
servei.
Els paràmetres de tamany, pressió, cabal i temperatura seran computeritzats per a optimitzar el disseny
més adequat.
Quan les condicions de servei siguin crítiques, s’efectuaran càlculs estructurals, tensions i deformacions
pel mètode d’elements finits.
Totes les variables hidrodinàmiques, com ara pèrdues de càrrega, Cv, corba característica, transitori i
parells hidràulics, es justificaran mitjançant assaigs de model a escala fet en laboratori oficial.
Es lliurarà un dossier resum dels resultats dels càlculs anteriorment descrits.
Com a terme general, les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a treballar amb l’eix en posició
horitzontal.
Cos i disc
El dimensionament del cos es realitzarà d’acord amb el gruix mínim obtingut a l’apartat anterior i amb la
connexió (brides o wafer) indicada a l’especificació, a més dels passos d’eixos, rigiditzadors i reforços,
amb la finalitat d’obtenir una estabilitat dimensional.
La connexió amb brides permet que la vàlvula actuï com aïllament, podent desmuntar la canonada aigües
avall sense actuar sobre els cargols de la brida aigües amunt, mantenint la pressió en la línia i l’efecte
fons.
L’hermeticitat de les brides s’efectua mitjançant junt tòric.
La connexió de la vàlvula amb l’accionament és d’acord amb ISO-5211 segons parell, admetent la
intercanviabilitat amb els diversos fabricants del mercat.
El dimensionament del disc s’efectua amb els requeriments de resistència i perfil hidrodinàmic indicats a
l’apartat 3).
En funció del DN de la vàlvula i la pressió de servei es seleccionen dos tipus de disc: pla o d’envà.
El tipus pla està format per un disc i les corresponents fixacions dels passos d’eix. Quan les condicions de
rigidesa ho aconsellin, el disc pot ser de tipus buit.
El de tipus d’envà s’aconsella quan les condicions de pèrdua de càrrega, pressió i DN no recomanen la
instal·lació de disc pla.
La principal característica del disc d’envà és que s’obtenen grans valors de rigidesa i com a conseqüència
petites deformacions per a DN i pressions elevats.
L’emplaçament del junt d’estanquitat pot ubicar-se tant en el disc com en el cos. Per a grans DN es
aconsellable la seva instal·lació en el tancament, facilitant el canvi de reapretament per l’interior de la
canonada.
Eixos i casquets
La transmissió d’esforços deguts a la pressió i els moments torsors ocasionats per la maniobra, es
transmeten a través dels semieixos d’acer inoxidable. Ambdós estan guiats amb casquets autolubricats.
Els eixos estan centrats mitjançant passadors i clàvies. La transmissió de moments torsors es realitza a
través de clàvies cilíndriques.
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El centrat del disc en el cos s’aconsegueix mitjançant una volandera de bronze que fixa l’eix conduït en la
tapa cega d’estanquitat.
La tapa d’estanquitat allotja els junts que fan l’estanquitat dinàmica i és de material antifricció per a evitar
l’engripat de l’eix amb la tapa.
Els casquests i coixinets són de material autolubricat i de funcionament en sec, ja que la superfície de
fricció està protegida per rascadors. Aquests casquets tenen un funcionament correcte, encara que la
superfície de fricció estigui en contacte amb el fluid, ja que són de material resistent a la corrosió,
circumstància no admissible quan s’utilitzen coixinets d’agulles o rodets.
El conjunt format per eixos, casquets i superfícies de fricció, són de materials resistents a la corrosió i de
dureses diferenciades, amb la finalitat d’evitar engripats.
Desmultiplicadors
Els actuadors, reductors i pre-reductors són del sistema corona sense fi per a girs de 90º i amb una
protecció IP-67, totalment tancats i protegits contra la immersió en aigua durant breus espais de temps.
En el mecanisme cinemàtic existeix una total linealitat entre el parell d’entrada i el parell de sortida, i amb
els topalls de carrera mecànics col·locats sobre l’eix d’entrada, pel que ni la carcassa del desmultiplicador
ni la cinemàtica sofreixen sobre-esforços addicionals.
Per a servei d’aïllament, els desmultiplicadors estan basats per a una duració mínima de 2000 cicles al
parell nominal.
Els esforços sobre el volant de maniobra estan d’acord amb els requeriments d’esforços màxims per a
diàmetres exigits per la DIN 3230 full 2, essent les brides d’acoblament amb la vàlvula d’acord amb ISO5211, la brida de sortida d’acord amb ISO-5210.
Els desmultiplicadors hauran de permetre la motorització en qualsevol moment.
Control de qualitat
El sistema de qualitat que es proposa estarà basat en el sistema de qualitat model per a l’assegurament
de la qualitat en el disseny/desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postventa, NORMA
EUROPEA EN-29001 iso-9001.
El pla de qualitat abrasarà tots els processos de fabricació, des del disseny fins al lliurament del producte,
essent controlat per un programa de punts d’inspecció (P.P.I.) en el que estaran indicats tots els
procediments a aplicar.
Tots els materials que retenen pressió i les proves finals seran certificats d’acord amb DIN-50049-3.1.b.
Protecció superficial
Donades les dures condicions d’abrasió, erosió i oxidació que poden donar-se durant la vida de la vàlvula,
la protecció superficial obté una rellevant importància, pel la qual cosa aquesta operació ha de realitzar-se
amb especial control.
Preparació de superfícies:
Granallat per raig d’arena grau SA 2 1/2, segons la norma sueca SIS-055/900 1967.
Una capa d’emprimació anticorrosiva d’epoxi rica en zenc Hempel Hempadur zenc-1536, gruix pel·lícula
seca 40 .
Una capa intermèdia d’epoxi poliamida Hempel Hempadur-1530, gruix pel·lícula seca 30 .
Una capa d’acabat d’epoxi poliamida Hempel Hempadur-1530, gruix pel·lícula seca 30 . Color d’acabat
Gris-1217.
Les especificacions de les vàlvules de papallona seran:
Pressió de disseny ...................... PN-6 a PN-40
Diàmetres ................................... DN-300 a DN-1400
Cos ............................................. Acer al carbono S275JR amb bridas
Distància entre cares ..................... s/DIN-3202 F4 i DIN-2501 F5
Disc ............................................ Acer al carbono S275JR amb bridas
Eix .............................................. Ac. inox. AISI 420
Coixinets .................................... Autolubricats, per treballar en sec.
Junt d’estanquitat ....................... Nitril. Recanviable sense necessitat de
desmuntar la vàlvula de la canonada.
Cèrcol fixació junt ...................... Ac. Inox.1.4301 DIN17440
Assentament en cos .................... Ac. Inox. 1.4301 DIN17440
Cargolaria ................................... Contacte amb fluid ac. INOX A-2
8.4.3.4
Ventosa trifuncional.
Equip: Ventosa trifuncional.
Àmbit: Des de DN 80 fins a DN 400. Entrada embridada i sortida protegida.
Generalitats.
Ventosa trifuncional composta d’un cos ventosa cinètica amb purgador incorporat a un lateral.
El cos ventosa realitza les dues funcions d’entrada-sortida d’aire en gran quantitat mentre que el purgador
allibera bosses d’aire atrapades en els punts alts, quan la canonada està en servei.
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La ventosa és capaç d’evacuar aire a la velocitat del só sense que la boia pugi per efecte de la mateixa i
no porta difusor ni cap deflector.
La boia és totalment esfèrica construïda en acer inoxidable i suporta un test de pressió de 70 bar.
Tant l’entrada com la sortida, coincideixen amb el diàmetre nominal de la ventosa.
El mecanisme de purga automàtica consisteix en un joc de palanques i una tovera totalment d’acer
inoxidable, actuades per una boia flotant esfèrica del mateix material.
Tant l’assentament principal com el del purgador, són fàcilment intercanviables.
8.4.3.5
Control de qualitat
1.1.1.1.62.
Control de producció.
Serà d’aplicació l’establert a l’apartat “Equips hidromècanics, generalitats”.
8.4.3.6
Control de recepció.
8.4.3.7
Tipus de proves de recepció
Les vàlvules i ventoses es sotmetran a dos tipus de proves diferents: de resistència i d’estanquitat.
Ambdós tipus de proves s’efectuaran en fàbrica amb el medis auxiliars i humans del fabricant i a càrrec
d’aquest, en presència del Director o persona en qui delegui.
Es comprovarà, tanmateix, que les dimensions de les peces i la qualitat dels materials són les definides en
el Plec o en els Plànols.
8.4.3.8
Control dimensional
Es comprovarà que les dimensions geomètriques compleixin les fixades en aquest Plec i les que hagi
ofertat el fabricant. En especial es comprovaran els gruixos i els eventuals descentrats en la fosa de les
peces.
8.4.3.9
Prova de resistència
La prova de resistència té per finalitat comprovar que el cos principal de la vàlvula o ventosa té la
resistència mecànica suficient per a resistir la pressió interior màxima de disseny amb suficient seguretat.
La prova consistirà en sotmetre a la vàlvula o ventosa, amb una de les seves brides cargolada a un banc
de proves i l’altra amb una tapa resistent, també cargolada, a la pressió màxima de servei prevista per al
timbratge nominal de la unitat corresponent.
L’obturador de les vàlvules es situarà en posició entreoberta perquè la pressió hidràulica s’iguali en
ambdós costats.
Es prendran precaucions per aconseguir la total expulsió de l’aire que pogués restar en el seu interior;
l’elevació de la pressió es farà lentament.
No s’admetrà cap pèrdua ni degoteig a través del cos, encara que poden tolerar-se petits degoteigs a
l’exterior a través de la impermeabilització existent entre les diferents peces.
La pressió de prova es mantindrà durant cinc minuts (5 min.) i durant aquest temps se li donaran al cos de
la vàlvula alguns cops de martell.
Les vàlvules comporta i de papallona s’accionaran tres (3) vegades des de la posició de tancament total a
la de total obertura i a la inversa, per a comprovar que aquesta maniobra és realitzable.
8.4.3.10
Prova d’estanqueitat
La prova d’estanquitat té per finalitat comprovar que la impermeabilitat entre les diferents peces que ho
requereixen són estanques que, tanmateix, a les vàlvules l’obturador tancat també ho és.
S’entendrà que en les vàlvules de comporta i de papallona la pressió pot actuar alternativament en
ambdues cares de l’obturador.
La prova es realitzarà cargolant al banc de proves la brida que correspon de la unitat a assajar, tenint la
precaució d’evacuar bé l’aire del seu interior. La pressió hidràulica s’elevarà lentament fins assolir 1,10
vegades el valor de la pressió màxima de servei prevista per al timbratge nominal de la unitat
corresponent.
La pressió es mantindrà durant quinze minuts (15 min.) i durant aquest temps no s’observaran pèrdues ni
degoteigs a través del tancament de l’obturador ni dels elements d’impermeabilització entre peces.
8.4.3.11
Amidament i abonament
Serà d’aplicació l’establert a l’apartat “Equips hidromecànics. Generalitats”.
En el subministrament estaran inclosos, a més de les unitats principals, els mecanismes d’accionament
amb el seu motor i tots els elements accessoris o complementaris que siguin necessaris per al correcte
funcionament, comandament i control dels equips.
S’abonarà al preu indicat al Quadre de Preus núm. 1.
8.4.4.
Carrets de desmuntatge.
8.4.4.1
Definicions
L’objecte del present article és l’establiment de les condicions de projecte, execució, muntatge i proves de
les carrets de demuntatge.
Diàmetre Nominal (DN). Es defineix com a diàmetre nominal del carret de demuntatge el diàmetre interior
de la secció de pas del mateix, a la zona de la seva connexió amb la canonada.
Pressió Nominal (PN). Màxima pressió que, d’acord amb el projecte, té que suportar el carret de
demuntatge, incloent cops d’ariet i considerant sempre el conjunt més desfavorable de situacions.
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8.4.4.2

Característiques generals

DN
Tots els diàmetres.
Brides:
DIN 2576 per a PN-10 i DIN 2502 per a PN-16 trepades segons DIN 2501/PN-10 PN-16DIN
2503 per a PN-25 i DIN 3202 per a PN-40
Connexió
Brida-brida.
Execució Rígida amb espàrrecs roscats correguts travessant ambdós extrems.
Muntatge
Horitzontal o vertical.
Estanqueïtat
Anell hermetitzant en Perbunam (NBR) forma trapezoïdal.
Material
Cos acer al carboni ST-37. s/DIN 17100.
Pintat Revestiment interior i exterior laca bituminosa negra per a aigua potable, amb gruix de 80 .
Construcció Segons plànols núm. R346-70022 i R346-70014/1, essent el disseny segons ASME VIIIdivisió 1.
Espàrrecs i femelles
Acer galvanitzat.
Prescripcions addicionals
La longitud dels tirants serà la suficient perquè les femelles extremes estrenyin contra les brides de la
caldereria. Això vol dir que aquests agafen els següents elements. Brida + rodet + vàlvula + brida.
Totes les femelles duran les corresponents volanderes.
En cas que el revestiment no sigui resistent a la intempèrie, es donarà una capa de pintura d’esmalt de
poliuretà brillant de dos components a base d’isocianat alifàtic, amb excel·lent retenció de brillantor i color.
El color serà el mateix que el del revestiment original de fàbrica o el que designi la Direcció d’Obra.
8.4.4.3
Control de qualitat
Les carrets de desmuntatge es sotmetran a dos tipus de proves diferents: de resistència i d’estanqueïtat.
Ambdós tipus de proves s’efectuaran en fàbrica amb el medis auxiliars i humans del fabricant i a càrrec
d’aquest, en presència del Director d’Obra o persona en qui delegui.
Es comprovarà, tanmateix, que les dimensions de les peces i la qualitat dels materials són les definides en
el Plec o en els Plànols.
8.4.4.4
Amidament i abonament
En el subministrament estaran inclosos tots els elements accessoris o complementaris que siguin
necessaris per al correcte instal.lació i funcionament (junts, espàrrecs, cargols, femelles etc)
S’abonarà al preu indicat al Quadre de Preus núm. 1.
8.4.5.
Equips hidromecànics: Cabalímeres ultrasònics
8.4.5.1
Generalitats
Els cabalímetres ultrasònics són aparells d’amidament que utilitzen el ultrasons com a principi per a
l’amidament del cabal de fluids a pressió.
S’instal·laran en canonades d’impulsió a la sortida de les estacions de bombament i vàlvules principals.
Les especificacions del material seran les següents:
Cabalímetres ultrasònics
Equip d’amidament de cabal per ultrasons per a un plànol de mesura i DN.1200 mm, comprenent:
a) Sensors a muntar en canonada.
1 joc de sensors ultrasònics per a l’amidament de cabal en canonada d’impulsió de 1200 mm, i
gruix de paret de màx. 20 mm. Consta de:
Dues caixes porta sondes per a soldar fabricades en acer inoxidable AISI 1.4301.
Dues peces d’estanquitat per a pressió de treball de fins a 150 bar.
Emissors i receptors d’impulsos ultrasònics.
b) Electrònica de tractament de senyals ultrasòniques.
Caixa de camp amb protecció IP65 de 49 divisions (TE) en format europeu 3E per al muntatge
d’unitats endollables.
Material: termoplàstic (ABS) resistent als xocs, revestit interiorment per una laca de coure.
Contingut:
Electrònica de tractament de senyal per amidament de cabal per ultrasons RISONIC en
conduccions sota pressió. La comunicació amb la unitat conversora MFUMUN es realitza en tècnica digital
a través del bus de sensors. Conté la interface usuari que consta de quatre polsadors display d’1 x 8 dígits
amb il·luminació. El display permet visualitzar el cabal instantani en unitats tècniques i el volum acumulat.
Incorpora addicionalment leds de diagnòstic d’estat.
Format: 3 HE format europeu.
Alimentació: 24 VDC
Sortides analògiques: 2
Sortides de polsos: 2
Sortida de sentit de flux.
Sortida de diagnòstic d’estat
Convertidor de senyals de sondes ultrasòniques RISONIC en conduccions fins a DN 3000. La
connexió a la unitat de tractament es realitza a través del bus de sensors amb una longitud màxima de
1500 m. La connexió amb les sondes ultrasòniques es realitza amb cable triaxial de longitud màxima 150
m.
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Format: 3 HE format europeu.
Alimentació: 24 VDC.
8.4.5.2
Amidament i abonament
S’amidaran com a unitat de cabalímetre, col·locat i provat, i s’abonarà al preu que aparegui en el Quadre
de Preus núm. 1.
8.4.6.
Equips hidromecànics: Manòmetres
Els manòmetres a instal·lar tindran les següents característiques:
8.4.6.1
Característiques
Tipus: Molla tubular, sistema Bourdon.
Model: Concèntric.
Tipus de connexió: Inferior, rosca mascle.
Diàmetre de connexió: 1/2” gas mascle.
Diàmetre d’esfera: 100 mm.
Fluid: Aigua o aire.
Gamma de mitja: 0; màxima: 100 bar, segons DIN 16128.
Protecció: En bany de glicerina IP 55 segons DIN 40050.
Exactitud: +1%.
Unitat d’amidament de pressió: Kg/cm.
Construcció: segons DIN 16064.
Material:

Agulla: Duralumini, pintada en negre amb cargol d’ajustament micromètric.

Peces en contacte amb el fluid: Aliatge de coure.

Caixa: Acer inoxidable AISI-316 amb disc de seguretat.

Tanca: cristall de vidre 3 mm i cèrcol inoxidable.

Esfera: Alumini, fons blanc, xifres negres.

Temperatura màx.de treball: -15 a + 7ºC.
Sobrepressions màximes: 130% de l’escala màxima de graduació durant breus espais de temps.
Accessoris: Amortidor regulable de pulsacions i altres segons esquema i relació d’Accessoris per a la
instrumentació de pressió.
8.4.6.2
Amidament i abonament
S’amidaran per unitat (u) muntada i provada, i s’abonarà al preu que apareix en Quadre núm.1.
8.4.7.
Equips hidromecànics. Mesuradors de pressió.
Els presostats a instal·lar tindran les següents característiques:
8.4.7.1
Presostats-Camp fins a 16 bar
1.1.1.1.63.
Característiques
Sistema d’amidament: Membrana elàstica.
Execució: Estança, segons IEC IP-55.
Límits d’utilització:
 Pressió: des de 0 bar a 42 bar.
 Sobrepressió admesa: fins al valor de prova.
 Temperatura ambient i de treball: de -20 +70ºC.

Muntatge: Local o paret indistintament.
Contactes elèctrics: 1 o 2 microrruptors, acció SPDT, d’ajustament independent.
Diferencial:
 Fix: 1o 2 contactes.
 Regulable: 1 sol contacte.

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

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

Repetibilitat: 1% de l’amplada del camp.
1.1.1.1.64.
Materials
Caixa i tapa:
Estampades en AISI-316. Tancament sistema baioneta, amb junt tòric d’estanquitat en neoprè. Tapa
prevista de dispositiu de blocatge.
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Element manomètric: Membrana elàstica, envellida artificialment.
Parts internes:
Suport del microrruptor, en acer per a molles protegit galvànicament. Altres components, en acer amb
protecció galvànica o acer inoxidable.
Regleta elèctrica: Terminals cargolats, material aïllant Plaskon 446, segons normes MIL-UL.
Regulació del punt d’actuació: Intern, mitjançant cargol autoblocant accessible des de l’exterior.
1.1.1.1.65.
Característiques elèctriques
Tipus de microrruptors: Standard, diferencial fix.
Valors elèctrics:
 C.alterna: 220/380 V.15 A.
 C.contínua: 125 V.0,2 A (càrrega resistiva).

Presa de terra: interna i externa.
Rigidesa dielèctrica:
2000 Vca entre connector elèctric i cargol de terra.
1.1.1.1.66.
Accessoris
Amortidor i altres segons esquemes i relació d’accessoris per a la instrumentació de pressió.
8.4.7.2
Presostats- Camp superior a 16 bar
1.1.1.1.67.
Característiques
Sistema d’amidament: Turbo Bourdon en “C”.
Execució: Estanca, grau de protecció segons IEC IP-55.
Límits d’utilització:
 Pressió: des de -1/1,5 a 600 bar.
 Sobrepressió admesa: fins el valor de prova.
 Temperatura ambient: de -20 + 70ºC.
 Temperatura de treball: contínua de -20 +70ºC.
Muntatge: Local o preferiblement paret.
Contactes elèctrics: 1 o 2 microrruptors, acció SPDT, d’ajustament independent.
Diferencial:
 Fix: 1 o 2 contactes.
 Regulable: 1 sol contacte.

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

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

Repetibilitat: 0,5% de l’amplitud del camp.
Deriva tèrmica del punt d’actuació:
Màx. + 0,20% de l’amplitud del camp x 1o K de diferència amb la temperatura de tarat.
1.1.1.1.68.
Materials
Caixa i tapa:
Estampades en AISI-316. Tancament sistema baioneta, amb junt tòric d’estaquitat en neoprè. Tapa
prevista de dispositiu de blocatge.
Element manomètric:
 Tub Bourdon: En forma “C”. Característiques elàstiques estabilitzades mitjançant envelliment artificial.
 Racord: de barra forjada.
 Unions: Soldadura TIG, sense aportació.
Parts internes:
Suport del microrruptor, en acer per a molles protegit galvànicament. Altres components, en acer amb
protecció galvànica o acer inoxidable.
Regleta elèctrica: Terminals cargolats, material aïllant Plaskon 446, segons normes MIL-UL.
Regulació del punt d’actuació: Intern, mitjançant cargol autoblocant accessible des de l’exterior.
1.1.1.1.69.
Microrruptors
Tipus: “N”Standard, diferencial fix.
Poder tall:
C.A. 15 A. a 220/380.
C.C. 0,2 A. a 125 V.
Presa de terra: Interna i externa.
Rigidesa dielèctrica: 2000 Vca en bornes i terra.
1.1.1.1.70.
Accessoris
Amortidor i altres segons esquemes i relació d’accessoris per a la instrumentació de pressió.
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8.4.7.3
Amidament i abonament
S’amidaran per unitats (u) muntades i provades.
S’abonaran al preu que apareix en el quadre de preus núm.1.
8.4.8.
Equips mecànics: compensador de dilatació
8.4.8.1
Definició i característiques generals
Les recomanacions de seguretat referents als compensadors de dilatació són, entre d’altres:
 Instal.lació:
 Si cal fer pre-estirats en el muntatges, es seguiran les instruccions del subministrador
 El compensador de dilatació s’ha d’instal.lar segons la longitud apropiada indicada pel submninstrador
i fabricant. No s’han d’estirar o comprimir per a absorbir deficiències en la longitud de la canonada o
desalineacions.
 La instal.lació serà d’acord amb la direcció del flux en relació amb la camisa interior
 Es realitzarà prova de pressió abans de la posada en funcionament
 Després de la prova de pressió:
 Comprovar que no hi ha pèrdues de pressió
 Comprovar que no hi ha inestabilitat als fuelles
 Comprovar la solidesa i resistència dels ancoratges
8.4.8.2
Amidament i abonament
S’amidaran com a unitat de cabalímetre, col·locat i provat, i s’abonarà al preu que aparegui en el Quadre
de Preus núm. 1.
Reus, novembre de 2016
L’Enginyer Autor del Projecte,

JORDI BESSA PANADÉS
Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Col·legiat núm. 14.111
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DOCUMENT NÚM. 4
PRESSUPOST

1608-P0-VRTI-R0

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI

TÍTOLS

1. AMIDAMENTS

1608-P0-VRTI-R0

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

1

G214U020

Num.
1
2

Data: 29/11/16
01
01
01
01

m3

Pàg.:

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 1
TREBALLS PREVIS
OBRA CIVIL

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de toxana, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Text

Tipus

Paret de toxana
Bancada suport filtres.

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
2,000

15,000
3,000

4,000
0,500

0,150
0,500

TOTAL AMIDAMENT
2

G214A020
Num.
1

m

4

Text

Tipus

Xarxa d'areació
Xarxa d'entrada
Xarxa de sortida

1

G21EQU01
Num.
1

[C]

[D]

4,000
8,000
4,000
4,000

3,000

[E]

[F]

01
01
01
02

ut

2,000
1,500

Num.

34,000

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 1
TREBALLS PREVIS
RETIRADA D'EQUIPS

Tipus

Filtres existents

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

ut

TOTAL Fórmula

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

Desmuntatge i retirada de la caldereria i vàlvules de maniobra

Text

Tipus

1

Filtre 1
Filtre 2
3 Filtre 3
4 Filtre 4

[C]

[D]

[E]

5,000
5,000
5,000
5,000

2

01
01
02
01

[F]

TOTAL Fórmula

5,000
5,000
5,000
5,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Desmuntatge i retirada de filtres existents

Text

G21EQU02

TOTAL Fórmula

12,000
8,000
8,000
6,000

TOTAL AMIDAMENT
2

9,000 C#*D#*E#*F#
1,500 C#*D#*E#*F#
10,500

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

TOTAL Fórmula

Demolició i retirada de canonada de tot tipus, d'acer, de PEAD de diàmetre entre 100 a 150 mm, amb mitjans
manuals o mecànics, inclòs transport a abocador o zona d'acopi a establir per la D.O.

2
3

1

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

20,000

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 1
INSTAL·LACIONS
OBRA CIVIL
EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

AMIDAMENTS
1

G3Z1R030
Num.
1

Data: 29/11/16

m3

Pàg.:

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Text

Tipus

Anivellaments

[C]

[D]

[E]

10,000

0,500

0,100

[F]

G450R4C8
Num.
1
2

m3

0,500

Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Text

Tipus

Bancada suport filtres carbó actiu
Ampliació bancada filtres silex

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000

3,000
3,000

0,500
0,250

0,500
0,500

TOTAL AMIDAMENT
3

G4B0U020
Num.
1

kg

Num.
1
2

Tipus

Fonaments bancada suport filtres

[C]

[D]

80,000

2,260

[E]

[F]

m2

180,800

Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Text

Tipus

Bancada suport filtres carbó actiu
Ampliació bancada filtres silex

E4E2R215
Num.
1

[C]

[D]

[E]

4,000
4,000

3,000
3,000

0,500
0,500

[F]

m2

12,000

Paret estructural de 15 cm de gruix, de toxana, col.locat amb morter de ciment i amb traves i brancals
massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

Text

Tipus

Paret tancament edifici

G440U020

Num.

kg

[C]

[D]

15,000

4,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Text

Tipus

1

Estructura de suport de caldereria
filtres carbó actiu
2 Cercol tancament filtres silex
3 Cercol tancament filtres carbó actiu

[C]

[D]

[E]

2,000

6,000

34,540

2,000
2,000

1.200,000
110,411

01
01
02

[F]

TOTAL Fórmula

414,480 C#*D#*E#*F#
2.400,000 C#*D#*E#*F#
220,822 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

180,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

1,500 C#*D#*E#*F#
0,750 C#*D#*E#*F#

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Text

G4D0U015

TOTAL Fórmula

2,250

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

2

3.035,302
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

AMIDAMENTS
ACTIVITAT

1

Data: 29/11/16
02

GF13BH2S

u

Pàg.:

CALDERERIA I EQUIPS

Subministrament i col·locació de filtre de silex de tipus cilindric horitzontal, de DN 2000 mm i longitud 6300 mm,
d'acer al carbó S-275-JR amb protecció superficial interna EPOXI alimentaria amb un gruix mínim de 300 micres
i protecció exterior amb EPOXI de dos components de 75 micres i capa final d'esmalt de poliuretà alifàtic brillant
de 50 micres. Totalment instal·lat i provat.
AMIDAMENT DIRECTE

2

GF13CCA1

u

1,000

Subministrament i col·locació de càrrega de silex al filtre de silex de tipus cilindric horitzontal, de DN 2000 mm i
longitud 6300 mm, d'acer al carbó S-275-JR . Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE

3

GF13CA01

u

1,000

Subministrament i col·locació de filtre de carbó actiu de tipus cilindric horitzontal, de DN 2400 mm i longitud
4500 mm, d'acer al carbó S-275-JR amb protecció superficial interna EPOXI alimentaria amb un gruix mínim de
300 micres i protecció exterior amb EPOXI de dos components de 75 micres i capa final d'esmalt de poliuretà
alifàtic brillant de 50 micres. Totalment instal·lat i provat.
AMIDAMENT DIRECTE

4

GF13CCA2

u

1,000

Subministrament i col·locació de càrrega de silex i carbó actiu al filtre de carbó actiu de tipus cilindric horitzontal,
de DN 2400 mm i longitud 4500 mm, d'acer al carbó S-275-JR . Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE

5

G44RR130

Num.
1
2

kg

Text

1,000

Acer al carboni A/42b per a elements de caldereria per a exterior, embridada o soldada amb un nivell de qualitat
de les unions soldades b o c segons une-en 25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons une
14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols,
femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de
kraft o equivalent, dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió interior amb tres capes de
hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes
d'emprimació hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres), dues capes de hempadur hi-built 45200 o
equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75
micres), inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal.lada i provada
Tipus

Caldereria Filtre Silex
Caldereria filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

325,000
190,000

GS5AA001

Num.
1
2

ut

Text

515,000

Vàlvula de papallona de DN 250 mm i PN16 atm, de fundició nodular, accionament automàtic, tipus ERHARD o
equivalent, Motor AUMA SA 14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els materials necessaris per a la
seva instal.lació, muntada i provada
Tipus

Contrarentat filtre Silex
Contrarentat filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000

GS5AA150

Num.
1
2

Text

Filtre Silex
Aire

ut

TOTAL Fórmula

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

7

TOTAL Fórmula

325,000 C#*D#*E#*F#
190,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

3

4,000

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, de fundició nodular, accionament automàtic, tipus ERHARD o
equivalent, Motor AUMA SA 14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els materials necessaris per a la
seva instal.lació, muntada i provada
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
3
4

Data: 29/11/16

Desguàs
Ventosa

Pàg.:

1,000
1,000

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

8

GS5AA125

Num.
1
2
3
5
6
7

ut

Text

3,000

Vàlvula de papallona de DN 125 mm i PN16 atm, de fundició nodular, accionament automàtic, tipus ERHARD o
equivalent, Motor AUMA SA 14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els materials necessaris per a la
seva instal.lació, muntada i provada
Tipus

Filtre sillex
Asentament
Servei
Filtre Carbó Actiu
Asentament
Servei

[C]

[D]

[E]

[F]

GS5AA005
Num.
1
2

ut

Text

1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

1,000
2,000

1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
6,000

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, accionada mitjançant reductor manual. Cos i disc de fundició
nodular, tipus ERHARD o equivalent
Tipus

Desguàs Filtre Silex
Desguàs Filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

GS5TX020
Num.
1
2

ut

Text

2,000

Carret extensible de desmuntatge DN 150/250, PN 16, marca VICAN o equivalent, completament instal.lat i
provat
Tipus

Filtre Silex
Filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
2,000

GJM3ABE8

Num.
1
2

ut

Text

5,000

Subministrament i col.locació de ventosa trifuncional DN 200 i PN 16 amb purgador DN 100, inclosa vàlvula
d'aïllament de comporta amb junta elàstica, amb fusell exterior i aixeta pel buidat, amb els accessoris
necessaris per la seva instal.lació, col.locada i provada.
Tipus

Filtre Silex
Filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

GS95A010

Num.
1
2

u

Text

[C]

[D]

[E]

2,000
2,000

GS9AA010

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

13

2,000

Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-16 kg/cm2, connexió inferior roscada de
1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots els accessoris
necesaris, instal.lats i provat
Tipus

Filtre Silex
Filtre Carbó actiu

TOTAL Fórmula

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

12

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

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

10

TOTAL Fórmula

1,000
2,000

TOTAL AMIDAMENT
9

4

4,000

Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu amb emisió de senyal analògica 4-20 mA,
compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 16 bar], per zona no classificada IP66 i
junta tòrica FPM Vitóne, inclosos p.p de materials auxiliars, completament instal.lat i provat
EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

AMIDAMENTS
Num.
1
2

Data: 29/11/16

Text

Tipus

Filtre Silex
Filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

1,000
1,000

GS9BA060
Num.
1
2

u

2,000

Mesurador de cabal electromagnètic DN 25 mm, amb emisió de senyal analògica 4-20 mA i cablejat, inclosos
p.p de materials auxiliars, completament instal.lat i provat

Text

Tipus

Entrada Filtres Silex
Entrada Filtres Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

GFB1A502
Num.
1
2

m

2,000

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades a
topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Text

Tipus

Filtre Silex
Filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
4,000

GFB1R720
Num.
1
2

m

7,000

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades a
topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Text

Tipus

Filtre Silex
Filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
4,000

GFB1R716
Num.
1
2

m

Tipus

Filtre Silex
Filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

3,000
4,000

E4E2A016

01
01
02
03

ut

E4E2A017

ut

TOTAL Fórmula

7,000

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 1
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Quadre elèctric per a les maniobres de les vàlvules automàtiques a instal·lar als filtres de silex i carbó actiu ,
totalment equipat i amb PLC i programació

AMIDAMENT DIRECTE
2

[F]

3,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

7,000

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades a
topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Text

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

17

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

TOTAL Fórmula

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

15

TOTAL Fórmula

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

14

5

1,000

Instal·lació eléctrica amb el connexionat des de l'embarrat del quadre existent al nou quadre elèctric a instal·lar.
Tot inclòs
EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

AMIDAMENTS

Data: 29/11/16

AMIDAMENT DIRECTE
3

E4E2A041

m

PPAU0001

PA

1

E4E2A042

01
01
02
04

E4E2CD42

m

E4E2A043

m

E4E2CA43

m

GPRO0001

01
01
02
05

u

1

XPAU00SS

Treballs de programació de l'SCADA actual per a poder incloure les noves senyals analògiques i digitals. Tot
inclòs

01
01
03

pa

1,000

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 1
INSTAL·LACIONS
PROGRAMACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL

103,500

Subministrament i instal·lació de caixes de connexionat per a senyal analògica, muntat i provat,
AMIDAMENT DIRECTE

1

2,000

Subministrament i instal·lació de cablejat per a senyal analògica, muntat i provat,

m

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

150,000

Subministrament i instal·lació de caixes de connexionat de cablejat per a senyal digital, muntat i provat,

AMIDAMENT DIRECTE
4

1,000

Subministrament i instal·lació de cablejat per a senyal digital, muntat i provat,

AMIDAMENT DIRECTE
3

30,000

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 1
INSTAL·LACIONS
INSTRUMENTACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
2

1,000

Partida alçada d'abonament íntegre per a estudi, projecte, supervisió i legalització de les instal·lacions
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

6

Subministrament i instal·lació de cablejat de mitja tensió, inclòs empiulaments a xarxa existent i nova, segons
prescripcions de FECSA-ENDESA, muntat i provat,
AMIDAMENT DIRECTE

4

Pàg.:

0,800

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 1
SEGURETAT I SALUT

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i salut, d'acord amb l'annex de l'estudi de Seguretat i Salut.
AMIDAMENT DIRECTE

0,600

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

1

GVAR0001

Data: 29/11/16

01
02
01
01

u

1

GVAR0001

Partida alçada per a millores de l'obra civil

01
02
02
01

u

1

GF13BH2S

Partida alçada per a millores de l'obra civil

01
02
02
02

u

GF13CCA1

u

Subministrament i col·locació de filtre de silex de tipus cilindric horitzontal, de DN 2000 mm i longitud 6300 mm,
d'acer al carbó S-275-JR amb protecció superficial interna EPOXI alimentaria amb un gruix mínim de 300 micres
i protecció exterior amb EPOXI de dos components de 75 micres i capa final d'esmalt de poliuretà alifàtic brillant
de 50 micres. Totalment instal·lat i provat.

GF13CA01

u

GF13CCA2

u

G44RR130

kg

1,000

Subministrament i col·locació de càrrega de silex i carbó actiu al filtre de carbó actiu de tipus cilindric horitzontal,
de DN 2400 mm i longitud 4500 mm, d'acer al carbó S-275-JR . Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE

5

1,000

Subministrament i col·locació de filtre de carbó actiu de tipus cilindric horitzontal, de DN 2400 mm i longitud
4500 mm, d'acer al carbó S-275-JR amb protecció superficial interna EPOXI alimentaria amb un gruix mínim de
300 micres i protecció exterior amb EPOXI de dos components de 75 micres i capa final d'esmalt de poliuretà
alifàtic brillant de 50 micres. Totalment instal·lat i provat.
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

Subministrament i col·locació de càrrega de silex al filtre de silex de tipus cilindric horitzontal, de DN 2000 mm i
longitud 6300 mm, d'acer al carbó S-275-JR . Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE

3

1,000

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 2
INSTAL·LACIONS
CALDERERIA I EQUIPS

AMIDAMENT DIRECTE
2

1,000

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 2
INSTAL·LACIONS
OBRA CIVIL

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

7

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 2
TREBALLS PREVIS
OBRA CIVIL

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

Pàg.:

1,000

Acer al carboni A/42b per a elements de caldereria per a exterior, embridada o soldada amb un nivell de qualitat
de les unions soldades b o c segons une-en 25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons une
14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols,
femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de
kraft o equivalent, dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió interior amb tres capes de
hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes
d'emprimació hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres), dues capes de hempadur hi-built 45200 o
equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75
EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

AMIDAMENTS

Data: 29/11/16

Pàg.:

8

micres), inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal.lada i provada
Num.
1
2

Text

Tipus

Caldereria Filtre Silex
Caldereria filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

350,000
220,000

350,000 C#*D#*E#*F#
220,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

GS5AA001

Num.
1
2

ut

Text

570,000

Vàlvula de papallona de DN 250 mm i PN16 atm, de fundició nodular, accionament automàtic, tipus ERHARD o
equivalent, Motor AUMA SA 14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els materials necessaris per a la
seva instal.lació, muntada i provada
Tipus

Contrarentat filtre Silex
Contrarentat filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000

GS5AA150

Num.

ut

Text

TOTAL Fórmula

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

7

TOTAL Fórmula

4,000

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, de fundició nodular, accionament automàtic, tipus ERHARD o
equivalent, Motor AUMA SA 14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els materials necessaris per a la
seva instal.lació, muntada i provada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Filtre Silex
Aire
3 Desguàs
4 Ventosa
2

1,000
1,000
1,000

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

8

GS5AA125

Num.
1
2
3
5
6
7

ut

Text

3,000

Vàlvula de papallona de DN 125 mm i PN16 atm, de fundició nodular, accionament automàtic, tipus ERHARD o
equivalent, Motor AUMA SA 14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els materials necessaris per a la
seva instal.lació, muntada i provada
Tipus

Filtre sillex
Asentament
Servei
Filtre Carbó Actiu
Asentament
Servei

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
2,000

1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

1,000
2,000

1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

GS5AA005
Num.
1
2

ut

Text

6,000

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, accionada mitjançant reductor manual. Cos i disc de fundició
nodular, tipus ERHARD o equivalent
Tipus

Desguàs Filtre Silex
Desguàs Filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

GS5TX020
Num.

Text

ut

TOTAL Fórmula

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

10

TOTAL Fórmula

2,000

Carret extensible de desmuntatge DN 150/250, PN 16, marca VICAN o equivalent, completament instal.lat i
provat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

AMIDAMENTS
1
2

Data: 29/11/16

Filtre Silex
Filtre Carbó actiu

Pàg.:

3,000
2,000

3,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

GJM3ABE8

Num.
1
2

ut

Text

5,000

Subministrament i col.locació de ventosa trifuncional DN 200 i PN 16 amb purgador DN 100, inclosa vàlvula
d'aïllament de comporta amb junta elàstica, amb fusell exterior i aixeta pel buidat, amb els accessoris
necessaris per la seva instal.lació, col.locada i provada.
Tipus

Filtre Silex
Filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

GS95A010

Num.
1
2

u

Text

2,000

Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-16 kg/cm2, connexió inferior roscada de
1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots els accessoris
necesaris, instal.lats i provat
Tipus

Filtre Silex
Filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000

GS9AA010

Num.
1
2

u

Text

4,000

Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu amb emisió de senyal analògica 4-20 mA,
compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 16 bar], per zona no classificada IP66 i
junta tòrica FPM Vitóne, inclosos p.p de materials auxiliars, completament instal.lat i provat
Tipus

Filtre Silex
Filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

GFB1A502
Num.
1
2

m

Text

2,000

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades a
topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Tipus

Filtre Silex
Filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
4,000

GFB1R720
Num.
1
2

m

Text

7,000

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades a
topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Tipus

Filtre Silex
Filtre Carbó actiu

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
4,000

GFB1R716
Num.
1

Text

Filtre Silex

m

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL Fórmula

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

14

TOTAL Fórmula

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

13

TOTAL Fórmula

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

12

9

7,000

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades a
topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Tipus

[C]

3,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

AMIDAMENTS
2

Data: 29/11/16

Filtre Carbó actiu

4,000

1

E4E20010

01
02
02
03

m

1

E4E20011

Revisió de les instal·lacions existents considerant la instal·lació dels nous equips a la FASE 2

01
02
02
04

m

1

GPRO0001

Revisió de l'instrumentació existents i adaptació pels equips a instal·lar a la FASE 2

01
02
02
05

u

1

XPAU00SS

Treballs de programació de l'SCADA actual per a poder incloure les noves senyals analògiques i digitals. Tot
inclòs

01
02
03

pa

1

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i salut, d'acord amb l'annex de l'estudi de Seguretat i Salut.

01
03

XPAU0IMP

pa

0,250

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 2
SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1,000

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 2
INSTAL·LACIONS
PROGRAMACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL

1,000

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 2
INSTAL·LACIONS
INSTRUMENTACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

7,000

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
FASE 2
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

10

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

Obra
Capítol
SUBCAPÍTOL
ACTIVITAT

Pàg.:

0,400

PRESSUPOST ETAP CALDES DE MONTBUÍ
PARTIDES ALÇADES

Partida alçada a justificar per a imprevistos, a disposició de la Direcció de l'obra.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

AMIDAMENTS
2

XPAU00GR

pa

Data: 29/11/16

Pàg.:

11

Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI

TÍTOLS

2. QUADRE DE PREUS NÚM. 1

1608-P0-VRTI-R0

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

29/11/16

Pàg.:

1

P-1

E4E20010

m

Revisió de les instal·lacions existents considerant la instal·lació dels nous equips a la FASE 2
(MIL CINC-CENTS EUROS)

1.500,00

€

P-2

E4E20011

m

Revisió de l'instrumentació existents i adaptació pels equips a instal·lar a la FASE 2
(MIL VUIT-CENTS EUROS)

1.800,00

€

P-3

E4E2A016

ut

Quadre elèctric per a les maniobres de les vàlvules automàtiques a instal·lar als filtres de
silex i carbó actiu , totalment equipat i amb PLC i programació

4.200,00

€

(QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS)
P-4

E4E2A017

ut

Instal·lació eléctrica amb el connexionat des de l'embarrat del quadre existent al nou quadre
elèctric a instal·lar. Tot inclòs
(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

1.850,00

€

P-5

E4E2A041

m

Subministrament i instal·lació de cablejat de mitja tensió, inclòs empiulaments a xarxa
existent i nova, segons prescripcions de FECSA-ENDESA, muntat i provat,
(TRENTA-VUIT EUROS)

38,00

€

P-6

E4E2A042

m

Subministrament i instal·lació de cablejat per a senyal digital, muntat i provat,
(TRENTA-DOS EUROS)

32,00

€

P-7

E4E2A043

m

Subministrament i instal·lació de cablejat per a senyal analògica, muntat i provat,
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

21,50

€

P-8

E4E2CA43

m

Subministrament i instal·lació de caixes de connexionat per a senyal analògica, muntat i
provat,
(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

525,00

€

P-9

E4E2CD42

m

Subministrament i instal·lació de caixes de connexionat de cablejat per a senyal digital,
muntat i provat,
(SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

675,00

€

P-10

E4E2R215

m2

Paret estructural de 15 cm de gruix, de toxana, col.locat amb morter de ciment i amb traves i
brancals massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

35,80

€

P-11

G214A020

m

Demolició i retirada de canonada de tot tipus, d'acer, de PEAD de diàmetre entre 100 a 150
mm, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs transport a abocador o zona d'acopi a establir
per la D.O.
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

14,71

€

P-12

G214U020

m3

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de toxana, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

35,56

€

P-13

G21EQU01

ut

Desmuntatge i retirada de filtres existents
(SIS-CENTS EUROS)

600,00

€

P-14

G21EQU02

ut

Desmuntatge i retirada de la caldereria i vàlvules de maniobra
(NORANTA EUROS)

90,00

€

P-15

G3Z1R030

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

52,43

€
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P-16

G440U020

kg

Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures
(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

2,08

€

P-17

G44RR130

kg

Acer al carboni A/42b per a elements de caldereria per a exterior, embridada o soldada amb
un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons une-en 25817, amb una qualificació
de les soldadures 1, 2 o 3 segons une 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols, femelles i volanderes
zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de kraft
o equivalent, dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió interior amb
tres capes de hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió
exterior, amb dues capes d'emprimació hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres),
dues capes de hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat
hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75 micres), inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal.lada i provada
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

2,56

€

P-18

G450R4C8

m3

Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició
IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

59,40

€

P-19

G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,64

€

P-20

G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

17,58

€

P-21

GF13BH2S

u

Subministrament i col·locació de filtre de silex de tipus cilindric horitzontal, de DN 2000 mm i
longitud 6300 mm, d'acer al carbó S-275-JR amb protecció superficial interna EPOXI
alimentaria amb un gruix mínim de 300 micres i protecció exterior amb EPOXI de dos
components de 75 micres i capa final d'esmalt de poliuretà alifàtic brillant de 50 micres.
Totalment instal·lat i provat.
(TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS SIS EUROS)

34.206,00

€

P-22

GF13CA01

u

Subministrament i col·locació de filtre de carbó actiu de tipus cilindric horitzontal, de DN 2400
mm i longitud 4500 mm, d'acer al carbó S-275-JR amb protecció superficial interna EPOXI
alimentaria amb un gruix mínim de 300 micres i protecció exterior amb EPOXI de dos
components de 75 micres i capa final d'esmalt de poliuretà alifàtic brillant de 50 micres.
Totalment instal·lat i provat.
(TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)

34.460,00

€

P-23

GF13CCA1

u

Subministrament i col·locació de càrrega de silex al filtre de silex de tipus cilindric horitzontal,
de DN 2000 mm i longitud 6300 mm, d'acer al carbó S-275-JR . Tot inclòs.
(TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

3.553,50

€

P-24

GF13CCA2

u

Subministrament i col·locació de càrrega de silex i carbó actiu al filtre de carbó actiu de tipus
cilindric horitzontal, de DN 2400 mm i longitud 4500 mm, d'acer al carbó S-275-JR . Tot inclòs.
(DOTZE MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

12.046,88

€

P-25

GFB1A502

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades a topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

22,37

€

P-26

GFB1R716

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades a topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat
(DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

10,27

€
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P-27

GFB1R720

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades a topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat
(CATORZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

14,11

€

P-28

GJM3ABE8

ut

Subministrament i col.locació de ventosa trifuncional DN 200 i PN 16 amb purgador DN 100,
inclosa vàlvula d'aïllament de comporta amb junta elàstica, amb fusell exterior i aixeta pel
buidat, amb els accessoris necessaris per la seva instal.lació, col.locada i provada.
(MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

1.332,23

€

P-29

GPRO0001

u

Treballs de programació de l'SCADA actual per a poder incloure les noves senyals
analògiques i digitals. Tot inclòs
(MIL SIS-CENTS EUROS)

1.600,00

€

P-30

GS5AA001

ut

Vàlvula de papallona de DN 250 mm i PN16 atm, de fundició nodular, accionament
automàtic, tipus ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA 14.1+GS400+GS350 o equivalent.
Inclosos tots els materials necessaris per a la seva instal.lació, muntada i provada
(MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

1.290,67

€

P-31

GS5AA005

ut

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, accionada mitjançant reductor manual. Cos
i disc de fundició nodular, tipus ERHARD o equivalent
(SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

779,20

€

P-32

GS5AA125

ut

Vàlvula de papallona de DN 125 mm i PN16 atm, de fundició nodular, accionament
automàtic, tipus ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA 14.1+GS400+GS350 o equivalent.
Inclosos tots els materials necessaris per a la seva instal.lació, muntada i provada
(MIL TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

1.037,97

€

P-33

GS5AA150

ut

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, de fundició nodular, accionament
automàtic, tipus ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA 14.1+GS400+GS350 o equivalent.
Inclosos tots els materials necessaris per a la seva instal.lació, muntada i provada
(MIL CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

1.140,41

€

P-34

GS5TX020

ut

Carret extensible de desmuntatge DN 150/250, PN 16, marca VICAN o equivalent,
completament instal.lat i provat
(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

334,34

€

P-35

GS95A010

u

Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-16 kg/cm2, connexió
inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la
canonada amb tots els accessoris necesaris, instal.lats i provat
(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

111,63

€

P-36

GS9AA010

u

Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu amb emisió de senyal
analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 16
bar], per zona no classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitóne, inclosos p.p de materials
auxiliars, completament instal.lat i provat
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

142,17

€

P-37

GS9BA060

u

Mesurador de cabal electromagnètic DN 25 mm, amb emisió de senyal analògica 4-20 mA i
cablejat, inclosos p.p de materials auxiliars, completament instal.lat i provat
(MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

1.260,05

€

P-38

GVAR0001

u

Partida alçada per a millores de l'obra civil
(MIL CINC-CENTS EUROS)

1.500,00

€

P-39

PPAU0001

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a estudi, projecte, supervisió i legalització de les
instal·lacions
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

2.500,00

€
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P-1

E4E20010

m

Revisió de les instal·lacions existents considerant la instal·lació dels nous equips a la FASE 2
Sense descomposició

1.500,00
1.500,00000

€
€

P-2

E4E20011

m

Revisió de l'instrumentació existents i adaptació pels equips a instal·lar a la FASE 2
Sense descomposició

1.800,00
1.800,00000

€
€

P-3

E4E2A016

ut

Quadre elèctric per a les maniobres de les vàlvules automàtiques a instal·lar als filtres de
silex i carbó actiu , totalment equipat i amb PLC i programació

4.200,00

€

Sense descomposició

4.200,00000

€

Instal·lació eléctrica amb el connexionat des de l'embarrat del quadre existent al nou quadre
elèctric a instal·lar. Tot inclòs
Sense descomposició

1.850,00

€

1.850,00000

€

P-4

P-5

E4E2A017

E4E2A041

ut

m

Subministrament i instal·lació de cablejat de mitja tensió, inclòs empiulaments a xarxa
existent i nova, segons prescripcions de FECSA-ENDESA, muntat i provat,
Sense descomposició

38,00

€

38,00000

€

P-6

E4E2A042

m

Subministrament i instal·lació de cablejat per a senyal digital, muntat i provat,
Sense descomposició

32,00
32,00000

€
€

P-7

E4E2A043

m

Subministrament i instal·lació de cablejat per a senyal analògica, muntat i provat,
Sense descomposició

21,50
21,50000

€
€

P-8

E4E2CA43

m

Subministrament i instal·lació de caixes de connexionat per a senyal analògica, muntat i
provat,
Sense descomposició

525,00

€

525,00000

€

675,00

€

675,00000

€

35,80

€

P-9

P-10

E4E2CD42

E4E2R215

m

Subministrament i instal·lació de caixes de connexionat de cablejat per a senyal digital,
muntat i provat,
Sense descomposició

m2

Paret estructural de 15 cm de gruix, de toxana, col.locat amb morter de ciment i amb traves i
brancals massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

B0B2U002

kg

Acer corrugat B 500 S en barres

3,56900

€

B0E244F5

u

Toxana de 29x14x10 cm.

9,62500

€

B0718U00

m3

Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

0,72540

€

B060R3D1

m3

Formigó HA-25/F/20/I, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, apte per a classe
d'exposició I, inclòs transport a l'obra

8,36100

€

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,00385
13,51575

€
€

14,71

€

14,71000

€

35,56

€

35,56000

€

600,00
600,00000

€
€

90,00

€

Altres conceptes
P-11

P-12

P-13

G214A020

G214U020

G21EQU01

m

m3

ut

Demolició i retirada de canonada de tot tipus, d'acer, de PEAD de diàmetre entre 100 a 150
mm, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs transport a abocador o zona d'acopi a establir
per la D.O.
Altres conceptes
Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de toxana, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Desmuntatge i retirada de filtres existents
Sense descomposició

P-14

G21EQU02

ut

Desmuntatge i retirada de la caldereria i vàlvules de maniobra
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P-15

G3Z1R030

m3

B060U110

P-16

P-17

m3

2

Sense descomposició

90,00000

€

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

52,43

€

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes

50,90400
1,52600

€

Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures

2,08

€

B44Z9001

u

Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats

0,04750

€

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,13560

€

B44ZU011

kg

Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa
d'emprimació antioxidant
Altres conceptes

0,74550

€

G44RR130

kg

G450R4C8

kg

m3

G4B0U020

m3

kg

1,15140

€

Acer al carboni A/42b per a elements de caldereria per a exterior, embridada o soldada amb
un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons une-en 25817, amb una qualificació
de les soldadures 1, 2 o 3 segons une 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols, femelles i volanderes
zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de kraft
o equivalent, dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió interior amb
tres capes de hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió
exterior, amb dues capes d'emprimació hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres),
dues capes de hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat
hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75 micres), inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal.lada i provada

2,56

€

Acer A/42b, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció segons Plec de
Prescripcions Tècniques
Altres conceptes

1,87950

€

Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició
IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

59,40

€

Formigó HA-25/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe
d'exposició IIa, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes

57,66600

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

B0B2U002

kg

Acer corrugat B 500 S en barres

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist

€

1,73400

€

0,64

€

0,45150

€

0,00770
0,18080

€
€

17,58

€

B0D7UC11

m2

Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos

2,45000

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,39200

€

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

0,42960

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,90000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,11625
13,29215

€
€

34.206,00

€

Altres conceptes
P-21

€

0,68050

Altres conceptes
P-20

€

kg

B060R3C8

P-19

Pàg.:

G440U020

BS210002

P-18

Data: 29/11/16

GF13BH2S

u

Subministrament i col·locació de filtre de silex de tipus cilindric horitzontal, de DN 2000 mm i
longitud 6300 mm, d'acer al carbó S-275-JR amb protecció superficial interna EPOXI
alimentaria amb un gruix mínim de 300 micres i protecció exterior amb EPOXI de dos
components de 75 micres i capa final d'esmalt de poliuretà alifàtic brillant de 50 micres.
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Totalment instal·lat i provat.

P-22

P-23

GF13CA01

GF13CCA1

u

u

BSILEX01

Sense descomposició

34.206,00000

€

Subministrament i col·locació de filtre de carbó actiu de tipus cilindric horitzontal, de DN 2400
mm i longitud 4500 mm, d'acer al carbó S-275-JR amb protecció superficial interna EPOXI
alimentaria amb un gruix mínim de 300 micres i protecció exterior amb EPOXI de dos
components de 75 micres i capa final d'esmalt de poliuretà alifàtic brillant de 50 micres.
Totalment instal·lat i provat.
Sense descomposició

34.460,00

€

34.460,00000

€

3.553,50

€

3.450,00000
103,50000

€
€

Subministrament i col·locació de càrrega de silex i carbó actiu al filtre de carbó actiu de tipus
cilindric horitzontal, de DN 2400 mm i longitud 4500 mm, d'acer al carbó S-275-JR . Tot inclòs.

12.046,88

€

391,00000

Subministrament i col·locació de càrrega de silex al filtre de silex de tipus cilindric horitzontal,
de DN 2000 mm i longitud 6300 mm, d'acer al carbó S-275-JR . Tot inclòs.
kg

Silex
Altres conceptes

P-24

GF13CCA2

u

BSILEX01

kg

Silex

BCACT001

litres

Carbó actiu

11.305,00000
350,88000

€
€

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades a topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

22,37

€

17,21000

€

0,04130
5,11870

€
€

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades a topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

10,27

€

Altres conceptes
P-25

GFB1A502

m

BFB1A720

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-26

GFB1R716

m

BFB1R716

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

4,47000

€

B0111000

m3

Aigua

0,01680
5,78320

€
€

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades a topall, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

14,11

€

Altres conceptes
P-27

GFB1R720

m

BFB1R720

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

8,98000

€

B0111000

m3

Aigua

0,02660
5,10340

€
€

Subministrament i col.locació de ventosa trifuncional DN 200 i PN 16 amb purgador DN 100,
inclosa vàlvula d'aïllament de comporta amb junta elàstica, amb fusell exterior i aixeta pel
buidat, amb els accessoris necessaris per la seva instal.lació, col.locada i provada.

1.332,23

€

Ventosa trifuncional DN 8'' i PN 16, inclosa vàlvula d'aïllament, amb els elements necessàris
per a la seva correcta instal·lació. Col·locada segons plànols i provada.
Altres conceptes

1.232,50000
99,73000

€

Treballs de programació de l'SCADA actual per a poder incloure les noves senyals
analògiques i digitals. Tot inclòs
Sense descomposició

1.600,00

€

1.600,00000

€

Altres conceptes
P-28

GJM3ABE8

ut

BIRVA200

P-29

€

GPRO0001

ut

u

€
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P-30

GS5AA001

ut

BN42A250

u

Data: 29/11/16

Pàg.:

4

1.290,67

€

812,60000
478,07000

€
€

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, accionada mitjançant reductor manual. Cos
i disc de fundició nodular, tipus ERHARD o equivalent

779,20

€

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, marca ERHARD o equivalent. Accionada
mitjançant reductor manual. Preparada per a motor elèctric marca AUMA o similar. Cos i
llentia de fundició nodular.
Altres conceptes

756,50000
22,70000

€

Vàlvula de papallona de DN 125 mm i PN16 atm, de fundició nodular, accionament
automàtic, tipus ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA 14.1+GS400+GS350 o equivalent.
Inclosos tots els materials necessaris per a la seva instal.lació, muntada i provada

1.037,97

€

610,30000
427,67000

€
€

1.140,41

€

709,75000
430,66000

€
€

334,34

€

315,10000
19,24000

€
€

111,63

€

Vàlvula de papallona de DN 250 mm i PN16 atm, de fundició nodular, accionament
automàtic, tipus ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA 14.1+GS400+GS350 o equivalent.
Inclosos tots els materials necessaris per a la seva instal.lació, muntada i provada
Vàlvula papallona DN 250 mm d'acer /EPDM/inox 316
Altres conceptes

P-31

GS5AA005

ut

BN42A611

P-32

GS5AA125

ut

ut

BN42A125

u

Vàlvula papallona DN 125 mm d'acer/EPDM/inox 316
Altres conceptes

P-33

GS5AA150

ut

BN42A150

u

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, de fundició nodular, accionament
automàtic, tipus ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA 14.1+GS400+GS350 o equivalent.
Inclosos tots els materials necessaris per a la seva instal.lació, muntada i provada
Vàlvula de papallona DN 150 mm d'acer /EPDM/inox 316
Altres conceptes

P-34

GS5TX020

ut

BNZ10A33

u

Carret extensible de desmuntatge DN 150/250, PN 16, marca VICAN o equivalent,
completament instal.lat i provat
Carret extensible DN 150/250 i PN 16 marca VICAN o similar
Altres conceptes

P-35

P-36

GS95A010

u

BN312001

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de DN 1´´1/2 i PN 25, d'acer inoxidable

24,56000

€

BJM5U001

u

Manómetre d'esfera de molla tubular JOUCOMATIC o equivalent, amb connexió inferior
roscada de 1/2'' G o NPT, de mesura 0-1 kg/cm2
Altres conceptes

37,81000

€

GS9AA010

u

BJMAUR10

P-37

GS9BA060

u

u

BJMBU010

P-38

Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-16 kg/cm2, connexió
inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la
canonada amb tots els accessoris necesaris, instal.lats i provat

GVAR0001

u

u

49,26000

€

Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu amb emisió de senyal
analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 16
bar], per zona no classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitóne, inclosos p.p de materials
auxiliars, completament instal.lat i provat

142,17

€

Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu amb emisió de senyal
analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 40
bar, per zona no classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitón
Altres conceptes

127,50000
14,67000

€

Mesurador de cabal electromagnètic DN 25 mm, amb emisió de senyal analògica 4-20 mA i
cablejat, inclosos p.p de materials auxiliars, completament instal.lat i provat

1.260,05

€

Mesurador de cabal ENDRESS+HAUSER o similar de DN 125 mm, electromagnètic amb
emisió de senyal analògica 4-20 mA i 5 m de cable de PVC
Altres conceptes

916,44000

Partida alçada per a millores de l'obra civil
Sense descomposició

P-39

€

PPAU0001

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a estudi, projecte, supervisió i legalització de les
instal·lacions

€

€

343,61000

€

1.500,00
1.500,00000

€
€

2.500,00

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/11/16

Sense descomposició

Reus, novembre de 2016

L´Enginyer Autor del Projecte

JORDI BESSA PANADÉS
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 14.111

Pàg.:

2.500,00000

5

€

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI

TÍTOLS

4. PRESSUPOST PARCIAL

1608-P0-VRTI-R0

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

PRESSUPOST

Data: 29/11/16

Obra

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

01

TREBALLS PREVIS

ACTIVITAT

01

Obra Civil

Pàg.:

1

1 G214U020

m3

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de toxana, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 12)

35,56

10,500

373,38

2 G214A020

m

Demolició i retirada de canonada de tot tipus, d'acer, de PEAD de
diàmetre entre 100 a 150 mm, amb mitjans manuals o mecànics,
inclòs transport a abocador o zona d'acopi a establir per la D.O. (P 11)

14,71

34,000

500,14

TOTAL

ACTIVITAT

01.01.01.01

Obra

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

01

TREBALLS PREVIS

ACTIVITAT

02

Retirada d'equips

1 G21EQU01

ut

Desmuntatge i retirada de filtres existents (P - 13)

2 G21EQU02

ut

Desmuntatge i retirada de la caldereria i vàlvules de maniobra (P - 14)

TOTAL

ACTIVITAT

873,52

600,00

4,000

2.400,00

90,00

20,000

1.800,00

01.01.01.02

Obra

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

02

INSTAL·LACIONS

ACTIVITAT

01

OBRA CIVIL

4.200,00

1 G3Z1R030

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 15)

52,43

0,500

26,22

2 G450R4C8

m3

Formigó per a soleres, fonaments i encepats, HA-25/P/20/IIa, apte per
a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 18)

59,40

2,250

133,65

3 G4B0U020

kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 19)

0,64

180,800

115,71

4 G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 20)

17,58

12,000

210,96

5 E4E2R215

m2

Paret estructural de 15 cm de gruix, de toxana, col.locat amb morter
de ciment i amb traves i brancals massissats amb formigó ha-25 i
armat amb acer b 500 s en barres corrugades (P - 10)

35,80

60,000

2.148,00

6 G440U020

kg

Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures (P - 16)

2,08

3.035,302

6.313,43

TOTAL
Obra

ACTIVITAT

01.01.02.01
01

8.947,97

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

PRESSUPOST

Data: 29/11/16

Capítol

01

SUBCAPÍTOL

02

INSTAL·LACIONS

ACTIVITAT

02

CALDERERIA I EQUIPS

Pàg.:

2

FASE 1

1 GF13BH2S

u

Subministrament i col·locació de filtre de silex de tipus cilindric
horitzontal, de DN 2000 mm i longitud 6300 mm, d'acer al carbó
S-275-JR amb protecció superficial interna EPOXI alimentaria amb un
gruix mínim de 300 micres i protecció exterior amb EPOXI de dos
components de 75 micres i capa final d'esmalt de poliuretà alifàtic
brillant de 50 micres. Totalment instal·lat i provat. (P - 21)

34.206,00

1,000

34.206,00

2 GF13CCA1

u

Subministrament i col·locació de càrrega de silex al filtre de silex de
tipus cilindric horitzontal, de DN 2000 mm i longitud 6300 mm, d'acer al
carbó S-275-JR . Tot inclòs. (P - 23)

3.553,50

1,000

3.553,50

3 GF13CA01

u

Subministrament i col·locació de filtre de carbó actiu de tipus cilindric
horitzontal, de DN 2400 mm i longitud 4500 mm, d'acer al carbó
S-275-JR amb protecció superficial interna EPOXI alimentaria amb un
gruix mínim de 300 micres i protecció exterior amb EPOXI de dos
components de 75 micres i capa final d'esmalt de poliuretà alifàtic
brillant de 50 micres. Totalment instal·lat i provat. (P - 22)

34.460,00

1,000

34.460,00

4 GF13CCA2

u

Subministrament i col·locació de càrrega de silex i carbó actiu al filtre
de carbó actiu de tipus cilindric horitzontal, de DN 2400 mm i longitud
4500 mm, d'acer al carbó S-275-JR . Tot inclòs. (P - 24)

12.046,88

1,000

12.046,88

5 G44RR130

kg

Acer al carboni A/42b per a elements de caldereria per a exterior,
embridada o soldada amb un nivell de qualitat de les unions soldades
b o c segons une-en 25817, amb una qualificació de les soldadures 1,
2 o 3 segons une 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols,
femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a
base de coure tipus molycote 7439 de kraft o equivalent,
dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió
interior amb tres capes de hempadur 15130 o equivalent (375 micres),
protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació
hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres), dues capes de
hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i dues capes
d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002
(75 micres), inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel
seu muntatge i col·locació, completament instal.lada i provada (P - 17)

2,56

515,000

1.318,40

6 GS5AA001

ut

Vàlvula de papallona de DN 250 mm i PN16 atm, de fundició nodular,
accionament automàtic, tipus ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA
14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els materials
necessaris per a la seva instal.lació, muntada i provada (P - 30)

1.290,67

4,000

5.162,68

7 GS5AA150

ut

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, de fundició nodular,
accionament automàtic, tipus ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA
14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els materials
necessaris per a la seva instal.lació, muntada i provada (P - 33)

1.140,41

3,000

3.421,23

8 GS5AA125

ut

Vàlvula de papallona de DN 125 mm i PN16 atm, de fundició nodular,
accionament automàtic, tipus ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA
14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els materials
necessaris per a la seva instal.lació, muntada i provada (P - 32)

1.037,97

6,000

6.227,82

9 GS5AA005

ut

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, accionada mitjançant
reductor manual. Cos i disc de fundició nodular, tipus ERHARD o
equivalent (P - 31)

779,20

2,000

1.558,40

10 GS5TX020

ut

Carret extensible de desmuntatge DN 150/250, PN 16, marca VICAN o
equivalent, completament instal.lat i provat (P - 34)

334,34

5,000

1.671,70

11 GJM3ABE8

ut

Subministrament i col.locació de ventosa trifuncional DN 200 i PN 16
amb purgador DN 100, inclosa vàlvula d'aïllament de comporta amb
junta elàstica, amb fusell exterior i aixeta pel buidat, amb els
accessoris necessaris per la seva instal.lació, col.locada i provada. (P
- 28)

1.332,23

2,000

2.664,46

12 GS95A010

u

Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura
0-16 kg/cm2, connexió inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les
bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots els

111,63

4,000

446,52

EUR
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PRESSUPOST

Data: 29/11/16

Pàg.:

3

accessoris necesaris, instal.lats i provat (P - 35)
13 GS9AA010

u

Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu
amb emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la
temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 16 bar], per zona no
classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitóne, inclosos p.p de materials
auxiliars, completament instal.lat i provat (P - 36)

142,17

2,000

284,34

14 GS9BA060

u

Mesurador de cabal electromagnètic DN 25 mm, amb emisió de senyal
analògica 4-20 mA i cablejat, inclosos p.p de materials auxiliars,
completament instal.lat i provat (P - 37)

1.260,05

2,000

2.520,10

15 GFB1A502

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades a topall, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 25)

22,37

7,000

156,59

16 GFB1R720

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades a topall, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 27)

14,11

7,000

98,77

17 GFB1R716

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades a topall, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 26)

10,27

7,000

71,89

TOTAL

ACTIVITAT

01.01.02.02

Obra

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

02

INSTAL·LACIONS

ACTIVITAT

03

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

109.869,28

1 E4E2A016

ut

Quadre elèctric per a les maniobres de les vàlvules automàtiques a
instal·lar als filtres de silex i carbó actiu , totalment equipat i amb PLC i
programació
(P - 3)

4.200,00

1,000

4.200,00

2 E4E2A017

ut

Instal·lació eléctrica amb el connexionat des de l'embarrat del quadre
existent al nou quadre elèctric a instal·lar. Tot inclòs (P - 4)

1.850,00

1,000

1.850,00

3 E4E2A041

m

Subministrament i instal·lació de cablejat de mitja tensió, inclòs
empiulaments a xarxa existent i nova, segons prescripcions de
FECSA-ENDESA, muntat i provat, (P - 5)

38,00

30,000

1.140,00

4 PPAU0001

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a estudi, projecte, supervisió i
legalització de les instal·lacions (P - 39)

2.500,00

1,000

2.500,00

TOTAL

ACTIVITAT

01.01.02.03

Obra

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

02

INSTAL·LACIONS

ACTIVITAT

04

INSTRUMENTACIÓ

9.690,00

1 E4E2A042

m

Subministrament i instal·lació de cablejat per a senyal digital, muntat i
provat, (P - 6)

32,00

150,000

4.800,00

2 E4E2CD42

m

Subministrament i instal·lació de caixes de connexionat de cablejat per
a senyal digital, muntat i provat, (P - 9)

675,00

2,000

1.350,00

3 E4E2A043

m

Subministrament i instal·lació de cablejat per a senyal analògica,
muntat i provat, (P - 7)

21,50

103,500

2.225,25

4 E4E2CA43

m

Subministrament i instal·lació de caixes de connexionat per a senyal
analògica, muntat i provat, (P - 8)

525,00

1,000

525,00
EUR
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PRESSUPOST
TOTAL

ACTIVITAT

Data: 29/11/16

01.01.02.04

Obra

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

02

INSTAL·LACIONS

ACTIVITAT

05

PROGRAMACIÓ

1 GPRO0001

TOTAL

u

ACTIVITAT

Treballs de programació de l'SCADA actual per a poder incloure les
noves senyals analògiques i digitals. Tot inclòs (P - 29)

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

03

SEGURETAT I SALUT

TOTAL

pa

SUBCAPÍTOL

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i salut, d'acord amb
l'annex de l'estudi de Seguretat i Salut. (P - 0)

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

01

TREBALLS PREVIS

ACTIVITAT

01

Obra Civil

TOTAL

ACTIVITAT

Partida alçada per a millores de l'obra civil (P - 38)

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

02

INSTAL·LACIONS

ACTIVITAT

01

OBRA CIVIL

TOTAL

u

ACTIVITAT

Partida alçada per a millores de l'obra civil (P - 38)

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

02

INSTAL·LACIONS

ACTIVITAT

02

CALDERERIA I EQUIPS

u

5.600,00

0,600

1.500,00

1,000

3.360,00

Subministrament i col·locació de filtre de silex de tipus cilindric
horitzontal, de DN 2000 mm i longitud 6300 mm, d'acer al carbó
S-275-JR amb protecció superficial interna EPOXI alimentaria amb un

1.500,00
1.500,00

1.500,00

1,000

01.02.02.01

Obra

1 GF13BH2S

1.280,00

1.280,00

01.02.01.01

Obra

1 GVAR0001

0,800

3.360,00

Capítol

u

1.600,00

01.01.03

Obra

1 GVAR0001

4

8.900,25

01.01.02.05

Obra

1 XPAU00SS

Pàg.:

1.500,00
1.500,00

34.206,00

1,000

34.206,00

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

PRESSUPOST

Data: 29/11/16

Pàg.:

5

gruix mínim de 300 micres i protecció exterior amb EPOXI de dos
components de 75 micres i capa final d'esmalt de poliuretà alifàtic
brillant de 50 micres. Totalment instal·lat i provat. (P - 21)
2 GF13CCA1

u

Subministrament i col·locació de càrrega de silex al filtre de silex de
tipus cilindric horitzontal, de DN 2000 mm i longitud 6300 mm, d'acer al
carbó S-275-JR . Tot inclòs. (P - 23)

3.553,50

1,000

3.553,50

3 GF13CA01

u

Subministrament i col·locació de filtre de carbó actiu de tipus cilindric
horitzontal, de DN 2400 mm i longitud 4500 mm, d'acer al carbó
S-275-JR amb protecció superficial interna EPOXI alimentaria amb un
gruix mínim de 300 micres i protecció exterior amb EPOXI de dos
components de 75 micres i capa final d'esmalt de poliuretà alifàtic
brillant de 50 micres. Totalment instal·lat i provat. (P - 22)

34.460,00

1,000

34.460,00

4 GF13CCA2

u

Subministrament i col·locació de càrrega de silex i carbó actiu al filtre
de carbó actiu de tipus cilindric horitzontal, de DN 2400 mm i longitud
4500 mm, d'acer al carbó S-275-JR . Tot inclòs. (P - 24)

12.046,88

1,000

12.046,88

5 G44RR130

kg

Acer al carboni A/42b per a elements de caldereria per a exterior,
embridada o soldada amb un nivell de qualitat de les unions soldades
b o c segons une-en 25817, amb una qualificació de les soldadures 1,
2 o 3 segons une 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols,
femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a
base de coure tipus molycote 7439 de kraft o equivalent,
dimensionada segons awwa C208-83, protecció contra la corrosió
interior amb tres capes de hempadur 15130 o equivalent (375 micres),
protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació
hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres), dues capes de
hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i dues capes
d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002
(75 micres), inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel
seu muntatge i col·locació, completament instal.lada i provada (P - 17)

2,56

570,000

1.459,20

6 GS5AA001

ut

Vàlvula de papallona de DN 250 mm i PN16 atm, de fundició nodular,
accionament automàtic, tipus ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA
14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els materials
necessaris per a la seva instal.lació, muntada i provada (P - 30)

1.290,67

4,000

5.162,68

7 GS5AA150

ut

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, de fundició nodular,
accionament automàtic, tipus ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA
14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els materials
necessaris per a la seva instal.lació, muntada i provada (P - 33)

1.140,41

3,000

3.421,23

8 GS5AA125

ut

Vàlvula de papallona de DN 125 mm i PN16 atm, de fundició nodular,
accionament automàtic, tipus ERHARD o equivalent, Motor AUMA SA
14.1+GS400+GS350 o equivalent. Inclosos tots els materials
necessaris per a la seva instal.lació, muntada i provada (P - 32)

1.037,97

6,000

6.227,82

9 GS5AA005

ut

Vàlvula de papallona de DN 150 mm i PN16 atm, accionada mitjançant
reductor manual. Cos i disc de fundició nodular, tipus ERHARD o
equivalent (P - 31)

779,20

2,000

1.558,40

10 GS5TX020

ut

Carret extensible de desmuntatge DN 150/250, PN 16, marca VICAN o
equivalent, completament instal.lat i provat (P - 34)

334,34

5,000

1.671,70

11 GJM3ABE8

ut

Subministrament i col.locació de ventosa trifuncional DN 200 i PN 16
amb purgador DN 100, inclosa vàlvula d'aïllament de comporta amb
junta elàstica, amb fusell exterior i aixeta pel buidat, amb els
accessoris necessaris per la seva instal.lació, col.locada i provada. (P
- 28)

1.332,23

2,000

2.664,46

12 GS95A010

u

Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura
0-16 kg/cm2, connexió inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les
bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots els
accessoris necesaris, instal.lats i provat (P - 35)

111,63

4,000

446,52

13 GS9AA010

u

Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu
amb emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la
temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 16 bar], per zona no
classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitóne, inclosos p.p de materials
auxiliars, completament instal.lat i provat (P - 36)

142,17

2,000

284,34

14 GFB1A502

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades a topall, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i

22,37

7,000

156,59

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

PRESSUPOST

Data: 29/11/16

Pàg.:

6

provat (P - 25)
15 GFB1R720

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades a topall, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 27)

14,11

7,000

98,77

16 GFB1R716

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades a topall, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 26)

10,27

7,000

71,89

TOTAL

ACTIVITAT

01.02.02.02

Obra

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

02

INSTAL·LACIONS

ACTIVITAT

03

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 E4E20010

TOTAL

m

ACTIVITAT

Revisió de les instal·lacions existents considerant la instal·lació dels
nous equips a la FASE 2 (P - 1)

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

02

INSTAL·LACIONS

ACTIVITAT

04

INSTRUMENTACIÓ

TOTAL

m

ACTIVITAT

Revisió de l'instrumentació existents i adaptació pels equips a instal·lar
a la FASE 2 (P - 2)

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

02

INSTAL·LACIONS

ACTIVITAT

05

PROGRAMACIÓ

TOTAL

u

ACTIVITAT

Treballs de programació de l'SCADA actual per a poder incloure les
noves senyals analògiques i digitals. Tot inclòs (P - 29)

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

02

FASE 2

SUBCAPÍTOL

03

SEGURETAT I SALUT

pa

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i salut, d'acord amb
l'annex de l'estudi de Seguretat i Salut. (P - 0)

1.500,00

1.500,00

1.800,00

1,000

1.800,00

1.800,00

1.600,00

0,250

01.02.02.05

Obra

1 XPAU00SS

1,000

01.02.02.04

Obra

1 GPRO0001

1.500,00

01.02.02.03

Obra

1 E4E20011

107.489,98

400,00

400,00

5.600,00

0,400

2.240,00

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

PRESSUPOST
TOTAL

SUBCAPÍTOL

Data: 29/11/16

01.02.03
01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

Capítol

03

PARTIDES ALÇADES

1 XPAU0IMP

pa

Partida alçada a justificar per a imprevistos, a disposició de la Direcció
de l'obra. (P - 0)

2 XPAU00GR

pa

Partida alçada a justificar per la Gestió de Residus (P - 0)

Capítol

01.03

7

2.240,00

Obra

TOTAL

Pàg.:

10.000,00

1,000

10.000,00

5.900,00

1,000

5.900,00
15.900,00

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/11/16

Pàg.:

1

NIVELL 4: ACTIVITAT
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ACTIVITAT
01.01.01.01
Obra Civil
873,52
ACTIVITAT

01.01.01.02

Retirada d'equips

4.200,00

SUBCAPÍTOL

01.01.01

TREBALLS PREVIS

5.073,52

ACTIVITAT

01.01.02.01

OBRA CIVIL

ACTIVITAT

01.01.02.02

CALDERERIA I EQUIPS

ACTIVITAT

01.01.02.03

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

ACTIVITAT

01.01.02.04

INSTRUMENTACIÓ

8.900,25

ACTIVITAT

01.01.02.05

PROGRAMACIÓ

1.280,00

SUBCAPÍTOL

01.01.02

INSTAL·LACIONS

ACTIVITAT

01.02.01.01

Obra Civil

1.500,00

SUBCAPÍTOL

01.02.01

TREBALLS PREVIS

1.500,00

ACTIVITAT

01.02.02.01

OBRA CIVIL

1.500,00

ACTIVITAT

01.02.02.02

CALDERERIA I EQUIPS

ACTIVITAT

01.02.02.03

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1.500,00

ACTIVITAT

01.02.02.04

INSTRUMENTACIÓ

1.800,00

ACTIVITAT

01.02.02.05

PROGRAMACIÓ

SUBCAPÍTOL

01.02.02

INSTAL·LACIONS

8.947,97
109.869,28
9.690,00

138.687,50

107.489,98

400,00
112.689,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
257.951,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPÍTOL
01.01.01
TREBALLS PREVIS
5.073,52
SUBCAPÍTOL

01.01.02

INSTAL·LACIONS

SUBCAPÍTOL

01.01.03

SEGURETAT I SALUT

Capítol

01.01

FASE 1

SUBCAPÍTOL

01.02.01

TREBALLS PREVIS

SUBCAPÍTOL

01.02.02

INSTAL·LACIONS

SUBCAPÍTOL

01.02.03

SEGURETAT I SALUT

Capítol

01.02

FASE 2

138.687,50
3.360,00
147.121,02
1.500,00
112.689,98
2.240,00
116.429,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
263.551,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
FASE 1
147.121,02
Capítol

01.02

FASE 2

Capítol

01.03

PARTIDES ALÇADES

Obra

01

Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ

116.429,98
15.900,00
279.451,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
279.451,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost ETAP CALDES DE MONTBUÍ
279.451,00
279.451,00

euros

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D’AIGUA A L’ETAP DE CALDES DE MONTBUI

TÍTOLS

5. PRESSUPOST GENERAL

1608-P0-VRTI-R0

PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE QUATRE FILTRES
DE TRACTAMENT D´AIGUA A L´ETAP DE CALDES DE MONTBUÍ

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

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

279.451,00

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 279.451,00............................................................

36.328,63

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 279.451,00...............................................................

16.767,06

Subtotal

332.546,69

21 % IVA SOBRE 332.546,69...............................................................................................

69.834,80

€

402.381,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( QUATRE-CENTS DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS )

Reus, novembre de 2016

L´Enginyer Autor del Projecte

JORDI BESSA PANADÉS
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 14.111

